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NOME DA EMPRESA : MA

ORÇAMENTO PARA A PREF EITURA DE PORECATU-PR

CNPJ: 86.986.296/0001-87
ENDEREÇO: AV. TIRADENTES 2700
TELEFONE: 43-3377-7256
E-MAIL: Marco.salvador(Qmarajo.com.br
RESPONSÁVEL PELO
DATA: 08/03/2022
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

ORÇAMENTO: Marco Antonio Salvador

RAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA

|

Londrina, 08 de Março de 2022.

/

LJ"UU
O

Be986296/0001-871
MARAJÓ BELLA VIA AUTOMÓVEIS LTDA.

Avenida Tirodentes, 2700)Jd. Lecror- CEP L6071-000
LL LONDRINA — PR —[TTEM PRODUTO QUANT.|MARCA/ PREÇO PREÇOMODELO UNIT. TOTALOI [CARRO O NOVO - MÍNIMO 1 R$ R$OSLUGARES

VEÍCULO O (ZERO) KM FIAT 109.890,00 109.890,00
PREFERENCIALMENTE NA COR
BRANCA; COMBUSTÍVEL: PULSE
GASOLINA/ETANOL; COM
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0; COM DRIVECAPACIDADE MÍNIMA PARA 05
LUGARES; POTÊNCIA (CV) 116;
TORQUE (KGF) ÁLCOOL:16,8, TERBO.
GASOLINA : 16,3 DIREÇÃO 10
HIDRÁULICA; PROTETOR DE CARTER;o TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS CAMBIOELÉTRICOS DIANTEIROS; AR
CONDICIONADO; RADIO AM/FM, evTENTRADA DE USB, ANTENA E

ALTOFALANTES; JOGO DE TAPETES;TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA É 2022
OBRIGATÓRIOS DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃOVIGENTE. AIRBAG BRANCOMOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS
ABS ; DISTRIBUIÇÃO DE FRENAGEM:
SIM, DIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS
E TRASEIROS NÃO A



Ciavena CDEm
Proposta de Venda

T-Cross Comfortline 200 TSIBF13B3 - Transmissão: Automática - 128 cv/116 cv - Total Flex - Modelo: 2022Meu Acabamento Interno
NR - Malharia Vang embossed R$ 0,00 Valor do Veículo R$ 148.190,00
Minha Cor Cor

|
R$ 595,000Q0Q - Branco Puro

R$595,00—Opcionais
R$ 0,00Sub Total

R$ 148.785,00
Valor Total R$ 148.785,00

Condições:
O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é mo de enuie indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento
conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de aue Sga de acordo com à disponibilidade do fabricante, Praya de pagamento de 10 dias,

contados a partir da data do faturamento. Informamos dbssd uolksWwagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores, Ltda., poderá alterar
modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem Prévio aviso e sem incorrer em
[ualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem Prejuízo no disposto na lei 6729/79,

Todos 08 preços são divulgados em reais (R$). Preços, révio feipecificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores

estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando 6 sor veículo for produzido,
Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de Sua configuração. Pneus São fornecidos e garantidos pelo fabricante.

000267 - Ciavena
Observações:LEANDRO JOSE DOS REIS (Vendedor) Cotação: 3926686 Data: 09/03/2022 Modelo: BF13B3' 'MY'22' Ed. 3 As

Telefone: (43) 3172-8746
Imagens desta cotação, são meramente ilustrativas. Opcionais: 0Q0Q, NR

Cel: (43) 9 9985-0148
Data de validade: 31/03/2022E-mail: leandro.reis&ciavena.com.br

Av. Maracanã, 4110, Parq. Industrial, Arapongas, PR, CEP: 86703-000 | (43) 31 72-8720



T-Cross Comfortline 200 TSIBF13B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2022Seus Itens de Série
* ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância* AEB - Frenagem Autônoma de Emergência* Airbag para motorista e Passageiro com sistema de desativação Para o passageiro* Airbags laterais nos bancos dianteiros e de cortina* Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros* Alto-falantes (4 dianteiros e 2 traseiros)* Antena no teto

* Apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura (3)* Ar-condicionado digital “Climatronic Touch" com filtro de poeira e polén* Assistente para Partida em aclives/subidas (Hill Hold Control)* Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura” * Banco do motorista com ajuste suporte lombar* Banco do passageiro dianteiro rebatível
* Banco traseiro com encosto rebatível bi-partido* Bancos revestidos de tecido malharia “Vang”* Câmera para auxílio em manobras em marcha a ré* Carregamento de celular por indução (Wireless Charger)* Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador* Cintos de Segurança traseiros automáticos de 3 Pontos (inclusive o central)* Cluster digital de 10,25” (Active Info Display)* Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade* Colunas centrais com aplique preto fosco

* Computador de bordo com display multifuncional Plus* Controle eletrônico de estabilidade (ESC), Controle de tração (ASR), Bloqueio eletrônico do diferencial (EDS)
* Descansa braço central com porta-objetos, saídas de ar e 2 tomadas USB para o banco traseiro* Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro* Detalhes internos em acabamento Siberian II
* Direção elétrica
* Espelhos reteletricamente ajustáveis e rebatíbeis com função tilt down no lado direito* Faróis com função “Coming & Leaving home”
* Faróis de neblina com função “Cornering Light” (luz de conversão estática)——* Faróis duplos com máscara escurecida
* Fixação de assento de criança com sistema ISOFIXO / Top tether* Iluminação interna na região dos pés
* Iluminação no porta-malas
* Indicador de controle da Pressão dos pneus* Lanternas traseiras em LED
* Luz de condução diurna em LED na região dos faróis de neblina* Luzes de leitura dianteiras e traseiras
* Luzes indicadoras de direção integradas nos retrovisores* Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo* Manopla da alavanca de câmbio em couro* Para-choque traseiro com apliques cromados na região inferior* Para-sóis com espelhos iluminados Para motorista e passageiro* Piloto automático (controle automático de velocidade)* Pneus 205/55 R17 de baixa resistência a rolagem* Porta luvas com iluminação

* Rack de teto longitudinal na cor preta
* Regulagem da altura dos faróis

000267 - Ciavena
Observações:LEANDRO JOSE DOS REIS (Vendedor) Cotação: 3926686 Data: 08/03/2022 Modelo: BF13B3' 'MY22' Ed. 3 As

Telefone: (43) 3172-8746
imagens desta cotação, são meramente ilustrativas. Opcionais: 0Q0Q, NR

Cel: (43) 9 9985-0148
Data de validade: 31/03/2022E-mail: leandro reisQciavena.com.br

Av. Maracanã, 4110, Parq. Industrial, Arapongas, PR, CEP: 86703-000 | (43) 3172-8720



T-Cross Comfortline 200 TSIBF13B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2022Seus Itens de Série (Continuação)
* Rodas de liga leve 17” na cor preta
* Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros* Sistema de alarme anti-furto com comando remoto* Sistema de Frenagem Automática pós-colisão* Sistema multimídia “VW Play" tela de 10,1” com resolução HD+, APP-connect (Apple Carplay wireless e
Android Auto wireless), reprodutor de vídeo, controles integrados no display,* APP “Meu VW" pré-instalado, conexão com a internet via Smartphone, função bloqueio de Vallet, rádio AM-FM,Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela do rádio)* Sistema detector de Fadiga do motorista

* Sistema KESSY - acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor* Sistema Start & Stop
* Temporizador do limpador de parabrisa com sensor de luz* Tomada 12V no console central e no compartimento de bagagens* Transmissão automática de 6 velocidades

* Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível* Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função “one touch”* Volante multifuncional revestido em couro com “shift paddles”

000267 - Ciavena
Observações:LEANDRO JOSE DOS REIS (Vendedor) Cotação: 3926686 Data: 09/03/2022 Modelo: BF13B3' 'MY22' Ed. 3 As

Telefone: (43) 3172-8746
imagens desta cotação, são meramente ilustrativas. Opcionais: 0Q0Q, NR

Cel: (43) 9 9985-0148 Data de validade: 31/03/2022E-mail; leandro.reis&ciavena.com.br
Av. Maracanã, 4110, Parq. Industrial, Arapongas, PR, CEP: 86703-000 | (43) 3172-8720



Ciavena |

ARAPONGAS , 10, MARÇO DE 2022
AIC - Luana

Prefeitura Municipal de Porecatu PrT-CROSS COMFORTLINE 200 TS! COR SOLIDA BRANCA 4 PORTAS 2022/2022ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância AEBFrenagem Autônoma de EmergênciaAirbag para motorista e Passageiro com sistema de desativação para o passageiro Airbags laterais nos bancos dianteiro:
a

Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de Segurança dianteiros Alto-falantes (4 dianteiros e 2 traseiros

Antena no teto Apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura (3) condicionado digital "Climatronic Touch" con

filtro de poeira e polén
Assistente para partida em aclives/subidas (Hill Hold Control)Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura Banco do motorista com ajuste suporte lombar

spelhos ret.
Faróis com função " oming & Leaving home . Faróis de neblina com função "Cornering Light" (luz de Conversão estática
Faróis duplos com Máscara escurecida Fixação de assento de criança com sistema ISOFIXE / Top tether

Wireless), reprodutor de vídeo, controles integrados no display, APP "Meu VW" pré-instalado, Conexão com a internet vie

Smartphone, função bloqueio de Vallet, rádio AM-FM, Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela de

rádio) . Sistema detector de Fadiga do motorista Sistema KESSY - acesso ao veículo sem o uso da chave e botão pare
partida do motor Sistema Start & StopTemporizador do limpador de parabrisa com Sensor de luz. Tomada 12V no console central e no compartimento de
bagagens. Transmissão automática de 6 velocidadesTravamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível Vidros elétricos dianteiros e traseiros com

função "one touch . Volante multifuncional revestido em couro com "shift paddlesR$-148,785.00 - VALOR UNITÁRIOOBS — VALORES PODEN SER ALTERADO:FABRICANTE VOLKSWAGEN
PRAZO DE ENTREGA 60 DIA:
GARANTIA DE TRÊS (3 YA

ACORDO COM POLITICA DE VENDAS DC

S53988/5/0001-92“7
- Comercial Arapongas.

Veiculo Nacional Ltda.
Av. Maracanã Nº. 4.110

CEP: 86703-000 ]CIAVENA Comercial Arapongas de Veiculo Nació) LABAPONGAS - PR.Arapongas - Av. Maracanã, 4110 — Pa. Industrial - CNPJ: 75,398.875/0001-92 - Tnscr.Est.: 628.00459-59 - Tel: (93)-3172-8700/Fax: (43)-3172-8705E-mail: ciavenaQciavena.com.br



sRUPO

FIPAL |

Paranavaí, 08 de FEVEREIRO de 2022,

MUNICIPIO PORECATU

(mmsPP asi
GRAND SIENA 1.4 FLEX 4P 2021
R$ 82.000,00

OPCIONAIS
Vidros elétricos traseiros com one touch e antiesmagamento; Retrovisores externoselétricos com Tilt Down; Banco do motorista com regulagem de altura; Sensor deestacionamento traseiro

Trens de Série

DE SÉRIE
º* Alertas de limite de velocidade e manutenção programada
* Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
* Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura
º Ar-condicionado
* Bancos com assento anti-submarining
* Bancos dianteiros reclináveis
º* Barra de proteção nas portas
º Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras
* Bolsa porta-revistas no encosto do banco dianteiro do Dassageiro
º Brake-light
º* Calotas integrais
- Capô retrátil com dobradiças de segurança



FIPAL
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagemde altura
Cintos de Segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontosComando interno de abertura da tampa do tanque de combustívelComputador de Bordo (distância, consumo médio, consumoinstantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)Console central com Dorta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1traseiro)

Conta-giros
Desembaçador do vidro traseiro temporizado
Direção hidráulica
Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
Embreagem com acionamento hidráulico
Espelho no para-sol lados motorista e passageiroFaróis biparábola com máscara negra
Fiat Code 2º geração
Follow me home
Gancho universal Dara fixação cadeira criança (Isofix)Ganchos de fixação de carga no porta-malas
HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) eFreios ABS com EBD
Hodômetro digita] (total e parcial)
Tluminação do porta-malas
Indicador gradual de temperatura da água
Indicador gradual do nível de combustível
Lane Change (Função auxiliar Para acionamento das setas indicandotrocas de faixa)
Limpadore lavador do para-brisas com intermitência
Luzes de leitura dianteira com on/off (redução/aumento gradual deintensidade)
Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
My Car Fiat (personaliza várias funções do Carro)Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex
Para-choques na cor do veículo
Porta-luvas iluminado
Preparação para sistema de som

FOBIA asian ão E Ear



FIPAL
* Relógio digital
º Retrovisores externos com comando interno mecânico
* Revestimento externo na coluna central das portas* Rodas de aço estampado 5.5 x 14" com calotas integrais + Pneus"verde" com baixa resistência a rolagem 175/65

* Tomada 12V
R14

* Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
* Ventilador de 3 velocidades com recírculo
* Vidros elétricos dianteiros com One touch e antiesmagamentoº Volante EAS - Energy Absorbing System

º* Válvula antirrefluxo de combustível

Dados Técnicos

Cilindrada total (co) : 1.368,3

Potência máxima (cv) : 85 (G)/88(E)a5.750 rpm

Torque máximo (kgf.m) : 12,4 (G)/ 12,5(E) a3.500 rpm

Altura do solo (mm) : 160

Altura do veículo (mm) : 1.507
Capacidade do porta-malas
(litros): 520

Comprimento do veículo (mm) : 4.290

Entre-Eixos (mm) : 2.511

Largura do veículo (mm) : 1700

Tanque de combustível (litros) : 48

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.
JÚNIOR
Consultor de Vendas
44-99137-4687Tim /
Paranavai. vendedor0O3afipal.com.br

77396810/0011-05
"IPAL DISTRIBUIDORA DI VEÍCULOS

LTDA.

PARANAVAÍ - PR



do do Paranaeitura Municipal de Porecatu

1 - CLASSIFICAÇAO ORCAMENTARIA

Orgao: 12 SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL
Cod. ReduzidoUnidade: 02 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

1796
Dotacao: 082440210.2.005.4490.52.,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2 —- CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior
R$ 100.000,00Valor Reservado
R$ 79.558; 33Saldo Atual
R$ 20.441,67

Porecatu-Pr; 05:03 .22



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

Estado do Paraná 
 

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 3623-
1429               E-mail: pmprecursos@gmail.com 

1 

 

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 38/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 52/2022 

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/04/2022 

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas 

LOCAL: Prefeitura do Município de Porecatu – Paraná 

www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado” 

 

 

LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM. 

 

O MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 80.542.764/0001-48, sediado à Rua Barão 

do Rio Branco, 344 – Centro – Porecatu/PR, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Fábio Luiz Andrade, 

torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Serviço Social, objetivando a Aquisição de 

1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 1.0 e fabricação 2021/2022. 

  

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

07/04/2022 às 09:00 horas 

UASG: 987779 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU/PR 

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014 e os Decretos 

Municipais nº 010 de 12 de fevereiro de 2007 e nº 123 de 04 de novembro de 2019 e legislação complementar aplicável e, 

no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

É Pregoeiro, deste Município, Adrian Fablicio Goncalves, designado pela Portaria nº 297/2021, juntamente com a 

equipe de apoio. 
 

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO 

PÚBLICA  

 

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá, no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital. 

 

1.3. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER 

HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/2019, 

art. 30, § 5º). 

 

 

2 DO OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto deste pregão a Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 

1.0 e fabricação 2021/2022. 

 

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.comprasgovernamentais.gov.br e http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes  
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2.3 A licitação será dividida em ITEM, conforme tabela do ANEXO I do edital, sendo discricionário ao licitante 

a participação ao item de interesse. 

 

2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e 

as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas (Edital). 

 

2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo 

telefone nº (043) 3623-2232. 

 

2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria Municipal de 

Serviço Social, através do servidora Solange Delfino pelo telefone nº (043) 3623-1922. 

 

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

 

3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observada às especificações técnicas 

constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 

 

3.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com prorrogações, e o intervalo mínimo de lances é de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 

4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao 

presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias 

úteis, em horário de expediente, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame. 

 

As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis, das 08h00 às 14h00, 

na Barão do Rio Branco, 344, Térreo, Setor de Protocolo, Centro, Porecatu/PR, ou encaminhadas através de e-

mail no endereço eletrônico: pmplicitacao@onda.com.br 

 

4.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

 

4.1.2 Ao pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 

   

4.1.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das 

propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  

 

4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de 

CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo 

ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa 

e possui poderes de representação da impugnante. 

 

4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 

(três) dias úteis anteriores, em horário de expediente, à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 

pmplicitacao@onda.com.br 

 

4.3.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 
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4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

 

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

 

5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

5.1 A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, 

deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações que seguem 

no link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o terceiro dia útil a data do 

recebimento das propostas. 

 

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 

COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

 

5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 

de agosto de 2014. 

 

5.2 Será vedada a participação de empresas: 

 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

 

c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou ainda, 

 

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação. 

 

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio do sistema 

eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 

 

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 

 

5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 
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5.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

 

5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

 

5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição 

Federal. 

 

 

6 DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados 

na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.   

 

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.  

 

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

 

6.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

 

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação 

 

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação. 

 

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

 

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos 

demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

7.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

7.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

7.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

7.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

 

8.1 No dia horário de Brasília-DF,  a sessão pública na internet será aberta por comando do Pregoeiro, com a 

divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances. 

 

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

 

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 

lances. 

 

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

 

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

8.5.1 A disputa se dará por item unitário, sendo que se consagrará vencedor o licitante cujo valor 

do ITEM for menor. 

 

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

 

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 

8.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

pelo sistema os respectivos lances. 

 

8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
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sessão pública. 

 

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

 

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

 

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado 

pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do 

melhor preço. 

 

8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 

pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia. 

 

8.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

8.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar. 

 

8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, 

da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

 

8.20.1 no país; 

8.20.2 por empresas brasileiras;  

8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.21 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

8.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada 

a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

8.23 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.24 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada 

ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

 

8.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2020. 

 

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta 

 

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 

seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

9.6 Será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço do item constante, salvo quando, 

justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado. 

 

9.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

9.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

 

9.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital. 
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10 DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

 

10.1.1 SICAF. 

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br / 

 

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força 

do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

 

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

 

10.5 Para a habilitação dos licitantes detentores da melhor oferta, será exigida a documentação relativa: 

 

10.5.1 à habilitação jurídica. 

10.5.2 à qualificação econômico-financeira 

10.5.3 à regularidade fiscal e trabalhista 

10.5.4 à qualificação técnica 

 

10.6 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, para que este anexe em 

ARQUIVO ÚNICO (COMPACTADO ex: zip e pdf) no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS 

AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso de a ferramenta 

“CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar os documentos utilizando o link “ANEXAR” disponível 

apenas para o licitante/vencedor. 

 

10.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

10.8 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) HORAS de efetivo 

funcionamento do órgão público, ou seja, das 08h00min às 11h00min e  das 13h00min às 17h00min, contados 

da convocação. 

 

10.9 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail: 

pmprecursos@gmail.com  o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o pregoeiro 

para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O pregoeiro não se responsabilizará por emails que, 

por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município 

de Porecatu quanto do emissor. 

 

10.9.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, 

não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço e 

documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. 
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10.9.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do 

prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 

10.9.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da 

sessão pública. 

 

10.9.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços atualizada 

ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta 

subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda a este Edital. 

 

10.10 Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da Imprensa Oficial, ou 

ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à nova consulta a ser feita pela 

Equipe de Apoio deste Pregão. 

 

10.11 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, desde 

que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

 

10.11.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 

3, de 26 abril de 2018, substituirá apenas os documentos indicados nos subitens 13.7.1 – Habilitação 

Jurídica, 13.7.2 - Qualificação econômico-financeira e 13.7.3 - Regularidade fiscal e trabalhista, 

sendo que os demais são obrigatórios apresentação.  

 

10.11.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF), o licitante convocado 

deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que comprove o atendimento das 

exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da 

LC nº 123, de 2006. 

 

10.11.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF; 

 

 

10.12 Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação: 

 

10.12.1 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

10.12.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

 

10.12.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede. 

 

10.12.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 

cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 

10.12.2 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 
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10.12.2.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, 

igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão 

pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.  

 

10.12.3 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 

 

10.12.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

10.12.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

 

10.12.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

10.12.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

 

10.12.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com 

o objeto licitado; 

 

10.12.3.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 

10.12.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 

12.440, de 07 de julho de 2011; 

 

10.12.3.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos 

do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de 

regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, 

a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, para regularização da 

documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

10.12.3.8.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

10.12.4 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

10.12.4.1 Certidão ou atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para desempenho 

de atividades similares. 

 

10.12.5 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA: 

 

10.12.5.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 

 

10.12.6 Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar, a fim de 

COMPROVAR O ENQUADRAMENTO:  
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10.12.6.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro 

de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar 

juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V). 

 

10.12.6.2 Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela 

Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da data prevista para recebimento das propostas e da habilitação. 

 

 

10.12.7 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

 

10.12.8 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 

e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

10.12.9 O não atendimento das exigências constantes do item 13 deste Edital implicará a inabilitação do licitante. 

 

10.12.10 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado 

a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

 

10.12.11  Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 

10.12.12 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

11 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

11.1 A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do 

objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema 

do Compras Governamentais, juntamente com a documentação de habilitação constante do item 13 deste Edital, 

no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados a partir da convocação pelo Pregoeiro. 

 

11.1.1 A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração 

devidamente assinada, se for o caso, com firma reconhecida, que comprove a outorga de poderes, na 

forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social. 

 

11.2 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será 

desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

11.3 A proposta deverá conter: 

 

11.3.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o 

preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta; 

 

11.3.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
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11.3.3 indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 

sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto; 

 

11.3.4 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a 

abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º; 

 

11.3.5 indicação/especificação do produto e marca; 

 

11.3.6 declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei 

Complementar 123/06. 

 

11.3.7 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas 

decimais (0,00). 

 

11.3.8 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as 

especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 

 

11.3.9 O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que 

não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para 

os respectivos esclarecimentos. 

 

11.3.10 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua 

apresentação. 

 

11.4 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 

(trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao 

licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser 

modificada. 

 

 

12 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

12.1 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e 

proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 

 

12.2 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua 

documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, 

desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a 

licitação. 

 

 

13 DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

13.1 Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes 

situações: 

 

13.1.1 estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

 

13.1.2 ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação;  

 

13.1.3 ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil;  
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13.1.4 ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias;  

 

13.1.5 ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de Proposta”;  

 

13.1.6 não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência 

(www.portaltransparência.gov.br/ceis)  e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa (CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR 

(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro 

impeditivo, o licitante será excluído do certame;  

 

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo 

licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 

 

13.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua 

documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, 

desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a 

licitação. 

 

14 DOS RECURSOS 

 

14.1 Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em 

campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 

 

14.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em 

igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

14.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo 

 

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para: 

 

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido; 

 

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

14.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 

14.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o 

objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 

 

14.9 Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à 

autoridade superior para homologação. 

 

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
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15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 

atos anulados e os que dele dependam. 

 

15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

 

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

 

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será 

declarado vencedor. 

 

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a 

documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

 

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 

autoridade competente. 

 

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto 

licitado. 

 

 

17  DO PAGAMENTO 

 

17.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada pela 

mesma, nos dias 12 (doze) dos meses subsequentes à entrega e emissão das notas fiscais, após o recebimento do 

objeto.  

 

17.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, 

FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

 

17.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e 

haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

18 DAS GARANTIA 

18.1- O prazo de garantia das peças será o apresentado pelos fabricantes e os casos omissos serão regidos 

pelo Código de Defesa do Consumidor Lei nº. 8.078/90. 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

Estado do Paraná 
 

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 3623-
1429               E-mail: pmprecursos@gmail.com 

15 

 

 

19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

19.1 Não haverá reajuste de preço. 

 

18.2  Valor máximo estimado da licitação é R$ 113.558,33 (cento e treze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta 

e três centavos)  Secretaria de Serviço Social 

19.2 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos do próprio 

Município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 

12.02.082440210.2.005.4490.52.00.00 

 

 

20  DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

20.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO, cuja minuta 

consta como Anexo V deste Edital. 

 

20.2 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail 

disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do 

instrumento em 03 (três) vias, providenciando a entrega da via original no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

 

20.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por 

correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias 

após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior. 

 

20.4 Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da 

empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, na hipótese de nomeação de 

procurador, e cédula de identidade do representante. 

 

20.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 

21  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

21.1 O prazo de execução e entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital, após a solicitação 

do setor responsável. 

 

21.1.1 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, no interesse da Administração e a critério da Secretaria 

Municipal de Saúde, diante de pedido formalizado, feito ao setor requisitante até 2 (dois) dias antes do 

término do prazo original. 

 

21.1.1.1 Compete a área requisitante, no interesse e a critério da Administração, determinar o prazo 

total da prorrogação. 

 

21.2 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá: 

 

21.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua substituição ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

21.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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21.3 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício financeiro vigente, conforme Decreto de 

Execução Orçamentária.  

 

22 DAS PENALIDADES 

 

22.1 De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na realização do 

serviço objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

 

22.1.1 A multa prevista no item 21.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir com o município 

de Porecatu - PR, e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

 

22.2 Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e Anexo I, serão 

aplicadas as penalidades do item 21.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas no item 21.3. 

 

22.3 Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Ente Federado, as seguintes 

penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela 

inadimplida do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Porecatu, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela 

Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

22.4 Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação 

por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta 

Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa 

e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Porecatu/PR. 

 

22.5 Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não 

recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 

Município de Porecatu. 

 

22.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

22.7 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado 

e recurso nos prazos definidos em lei. 

 

23 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

23.1 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Porecatu o direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

 

23.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 

dele dependam. 
 

23.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará 
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expressamente os atos a que ela se estende. 

 

23.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

 

23.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 

23.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 

 

23.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

23.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Porecatu. 

 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná através 

do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de Transparência do Município através 

do endereço eletrônico http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes  

 

24.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de 

Porecatu não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 

do processo licitatório. 

 

24.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

 

24.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à autoridade 

competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo 

desde a realização da sessão pública. 

 

24.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro. 

 

24.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente. 

 

24.7 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros 

ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 

 

24.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão 

sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 

 

24.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente 

através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo pregoeiro, e serão retidos para oportuna juntada 

aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

 

24.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, 

com identificação clara do subscritor. 

 

24.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 

 

24.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. Se o 

licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos 
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deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 

empresa. 

 

24.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese 

alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos 

posteriormente ao prazo fixado. 

 

24.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

24.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de habilitação 

e de participação exigidas no procedimento licitatório. 

 

24.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

 

24.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, desde 

que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

 

24.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Porecatu.  

 

24.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo pregoeiro. 

 

24.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e 

o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a 

exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante. 

24.21 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I Termo de Referência – Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 

ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 

ANEXO III Modelo de Declaração unificada 

ANEXO IV Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP; 

ANEXO V Modelo de Minuta do Contrato 

  

Porecatu, 18 de março de 2022. 

 

....................................................................... 

FÁBIO LUIZ ANDRADE 

PREFEITO  
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EDITAL DE PREGÃO Nº 38/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

OBJETO:   Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 1.0 e fabricação 2021/2022 

ANEXO – I  

Termo de Referência 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

I – DESCRIÇÃO:  

 

1.1. Constitui objeto deste certame Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 1.0 

e fabricação 2021/2022, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas. 

 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP 

 

Lote 01 – ADMINISTRAÇÃO 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

CARRO 0 - NOVO - VEÍCULO 0 

(ZERO) KM  PREFERENCIALMENTE 

NA COR BRANCA; COMBUSTÍVEL: 

GASOLINA/ETANOL; COM 

MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0; COM 

CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 

LUGARES; POTÊNCIA DE NO 

MÍNIMO (CV) 106 TORQUE (KGF)  

ÁLCOOL:12,0, GASOLINA : 12,0  

DIREÇÃO HIDRÁULICA; 

EMBREAGEM COM ACIONAMENTO 

HIDRAULICO PROTETOR DE 

CARTER; TRAVAS ELÉTRICAS; 

VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS; 

AR CONDICIONADO; RADIO 

AM/FM, ENTRADA DE USB, 

ANTENA E ALTOFALANTES; JOGO 

DE TAPETES; TODOS OS ITENS DE 

SEGURANÇA E OBRIGATÓRIOS DE 

ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃOVIGENTE. AIRBAG : 

MOTORISTA E PASSAGEIRO; 

FREIOS ABS ; DISTRIBUIÇÃO DE 

FRENAGEM: SIM, VIDROS 

ELÉTRICOS DIANTEIROS E 

TRASEIROS NÃO. 

UNIDADE 1 
 R$                   

113.558,33 
 R$                

113.558,33  
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                                                                                                                                                      VALOR TOTAL R$ 75.041,66 
 

 

Valor máximo estimado da licitação é R$ 113.558,33 (cento e treze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e três 

centavos) 

  

II- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:  

2.  

2.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues em 30 dias úteis após solicitação do responsável pela 

Secretaria Solicitante, rigorosamente de acordo os descritivos constantes no ANEXO I, no endereço especificado 

pela Secretaria Solicitante, horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.  

 

2.2. O Prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do Contrato, podendo 

ser prorrogado por até igual período, mediante termo aditivo ou aditado/suprimido em até 25%, desde que haja 

acordo entre as partes. 

 

 

III – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

2.3. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 

 

2.3.1.  O item deverão ser entregues conforme solicitação do responsável pela Secretaria nos locais designados 

pela mesma no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00às 17h00, sendo que poderá ser rejeitado no todo ou 

em parte, se os fornecimentos executados estiverem em desacordo com o disposto neste Termo de 

Referência. Se, no ato da entrega, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o 

especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, 

dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

 

2.3.2. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado 

um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da 

data da notificação da contratada. A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do 

objeto que for recusado. 

 

2.4. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 

 

2.4.1. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos 

fornecidos observando a data de validade dos produtos, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela 

Administração, às suas expensas, aquele que objeto que não estiver de acordo com o Termo de Referência. 

 

2.4.2. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria 

Municipal de Serviço Social, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 

mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

 

IV – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

3.  

3.1. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas quantidades 

e especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado de conservação dos produtos e embalagens. 

Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidor(es) designado(s) da Prefeitura Municipal de Porecatu.  

 

3.2. O proponente vencedor deverá entregar, durante toda a vigência do contrato, a mesma marca dos produtos 

apresentados na proposta. 
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3.3. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem 

como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas. 

 

3.4. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 38/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

OBJETO:   Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 1.0 e fabricação 2021/2022 

 

ANEXO – II 

MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas as licitantes) 

(papel timbrado da licitante) 

 

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), 

inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., 

CPF.................., (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Porecatu, em estrito cumprimento ao previsto no 

Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2022, conforme abaixo discriminado: 

 

ITEM QTD. UNID. MARCA MATERIAL/SERVIÇO  

1.. XX Unidade XX 
... 

 

 

Informar marca; 

Informar Valor Unitário; 

Informar especificação dos produtos; 

Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do 

certame.  

 

Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública 

de PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital. 

 

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as 

demais despesas necessárias à execução do objeto. 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 38/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO:   Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 1.0 e fabricação 2021/2022 

ANEXO - III 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

Ao pregoeiro e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Porecatu, Estado do Paraná 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, 

através de seu representante legal infra-assinado, que:  

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, 

que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores 

de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá 

informar tal situação no mesmo documento). 

 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados 

por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)............................................................., Portador(a) 

do RG sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 

é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato. 

 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva 

de relacionamento comercial com a Administração Pública. 

 

5) Declaramos que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, vinculada ao órgão celebrante. 

 

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, 

bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

E-mail: 

Telefone:  

 

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 38/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, 

seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 38/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

OBJETO:   Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 1.0 e fabricação 2021/2022 

  

 

ANEXO - IV 

 

 

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 

(papel timbrado da licitante) 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, 

através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na 

situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada 

pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento 

desta situação. 

 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 38/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 

OBJETO:   Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 1.0 e fabricação 2021/2022 

 

ANEXO – VII 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PORECATU, com sede na Rua Barão do 

Rio Branco, 344, na cidade de Porecatu/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.542.764/0001-48, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, inscrito no RG nº 6.605.256/7 SSP/PR e no CPF nº 004.411.199-13, 

doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa *********, inscrita no CNPJ sob o nº  , com sede na 

cidade de ,  neste ato representado por ***************, inscrito(a) no RG nº ****** e CPF nº *********, doravante 

designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam 

o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do Pregão Eletrônico nº 38/2022, mediante as seguintes 

cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente termo é Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro  de motorização mínima de 1.0 e 

fabricação 2021/2022 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital nº 

38/2022 – pregão eletrônico, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada deverá entregar materiais de consumo (******************) conforme 

Termo de Referência do Edital, sendo estes relacionados abaixo: 

 

GRUPO: XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) 

Item Objeto Apres/marca Unit. Total 

(XX)     

(XX)     

(XX)     

(XX)     

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de 

R$.....(....),  sendo que o valor contrato poderá ser aditado ou suprimido até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) 

desde que ambas as partes estejam de acordo.   

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato 

será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a 

completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, 

nos dias 12 (doze) dos meses subsequentes às entregas e emissões das notas fiscais, após o recebimento do objeto. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações 

assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 

01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 

responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação 

definitiva do recebimento da mercadoria. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o 

pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o 

saneamento da irregularidade. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – A(s) fatura(s)/notas(s) fiscal(is) deverá(ão) ser enviada(s) para o e-mail 

pmpcontabil@yahoo.com ou ser entregue(s) no setor responsável da sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no 

preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será 

efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de 

serviços/materiais constantes neste contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 38/2022 – pregão 

eletrônico e consequente contrato, são provenientes dos recursos vinculados à Secretaria de Serviço Social . Os recursos 

orçamentários correrão por conta da dotação 12.02.082440210.2.005.4490.52.00.00-1906. 

 

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões 

comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e 

Regularidade Trabalhista (CNDT). A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as 

condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

 

Os itens, objeto deste contrato, deverão ser entregues parceladamente ou em totalidade, conforme solicitação e necessidade 

da contratante em até 07(sete) dias úteis após solicitação do responsável por cada secretaria, rigorosamente de acordo os 

descritivos constantes no ANEXO I, nos locais designados pela mesma no horário entre 08h00 e 11h00 e das 13h00 às 

17h00.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura 

deste, podendo ser aditado em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e prorrogado por até igual 

período, mediante termo aditivo, desde que haja acordo entre as partes. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os itens deverão ser entregues nos locais designados pela Secretaria de Saúde e Secretaria de 

Administração, sendo que poderá ser rejeitado no todo ou em parte, se os fornecimentos executados estiverem em 

desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, no ato da entrega, constatar-se que os fornecimentos foram 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

Estado do Paraná 
 

CNPJ nº 80.542.764/0001-48 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro Telefone (43) 3623-
1429               E-mail: pmprecursos@gmail.com 

27 

 

realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que 

providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 

determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da 

data da notificação da contratada. A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for 

recusado. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos 

produtos fornecidos observando a data de validade dos produtos, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela 

Administração, às suas expensas, aquele que objeto que não estiver de acordo com o Termo de Referência. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Secretaria Municipal de Serviço Social , no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 

mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas quantidades e 

especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado de conservação dos produtos e embalagens. Todos os 

produtos serão recebidos e conferidos por servidor(es) designado(s) da Prefeitura Municipal de Porecatu.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá entregar, durante toda a vigência do contrato, a mesma marca 

dos produtos apresentados na proposta, devendo ser atendidas na sua plenitude. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos 

concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa 

execução das obrigações assumidas e entrega dos objetos. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA 

perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento; 

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 

38/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento; 

b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, 

seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do 

Contrato; 
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância 

da legislação em vigor; 

d) atender aos encargos trabalhistas; 
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e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus 

representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

possa surgir em decorrência dos mesmos; 

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;  

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os 

casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, 

dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 

h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 

38/2022, durante a vigência do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA 

 

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou 

em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades 

civil e criminal: 

 

a)  Advertência; 

b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida; 

c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir 

do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, 

exceto prazo de entrega; 

e) Caso a vencedora não efetue a entrega/execução do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 

f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que 

se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação 

Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 

 

a) infrigência de qualquer obrigação ajustada. 

b) liquidação amigável judicial ou extra judicial ou falência da CONTRATADA. 

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 

qualquer direito decorrente deste contrato. 

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a 

sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas 

os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações 

posteriores, no Decreto Federal nº 10.024, de 20.09.2019, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do 

Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não 
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explicitadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

 

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. 

Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 

 

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Porecatu-

PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Porecatu o direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 

atos que diretamente dele dependam. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 

demais interessados. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Porecatu. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 

 

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, 

esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como  sofrerá as 

penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 

 

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações 

decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou 

fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que 

eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

 

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail 

disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do 

instrumento em 03 (três) vias, providenciando a entrega da via original no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
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d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada 

por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias 

após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES 

 

As condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 38/2022 e na proposta apresentada pela  CONTRATADA, 

são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que 

venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e 

CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

Fica responsável pela fiscalização do contrato a servidora Aldilene de Fátima Picolo Agostinho. 

 

             CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E DO FORO 

 

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e 

forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que 

ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Porecatu, estado do Paraná, não obstante qualquer 

mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes 

para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro. 

 

 

Porecatu, XX de XXXXXX de 2022.  

          

    Fábio Luiz Andrade - prefeito                                                        

    CONTRATANTE                                                                           CONTRATADA 

 

Testemunha 1                                                                          Testemunha 2 

RG e CPF                                                                                RG e CPF 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
PROCURADORIA JURÍDICA

Fone/Fax: (43) 3623-2232

PARANÁ

DE :

—
PROCURADORIA JURÍDICA

PARA :

—
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº. 52/2022 - Pregão Eletrônico nº. 38/2022

PARECER JURÍDICO INICIAL

O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de
licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando
a disputa pelo fornecimento de bens Ou Serviços
comunsfor feita à distância em sessão pública, por
meio de sistema que promova a comunicação pela
internet..

A Secretarias Municipal de Serviço Social, através da
comissão de licitação solicita Parecer sobre o procedimento a ser adotado
para aquisição de um veículos OKM , conforme especificações constantes no
anexo | do edital.

Primeiramente, importante mencionar que tem o gestor
público a discricionariedade de optar pela contratação do objeto que melhor
atenda ao interesse público, não podendo a assessoria jurídica adentrar no
mérito dessa escolha. Sendo assim, a procuradoria jurídica cabe apenas o
exame prévio e das minutas de edital.

Há dotações orçamentár a fim de assegurar o pagamento
das obrigações decorrentes da compra a ser realizada.

Desta feita, consta nos autos autorização do Prefeito
Municipal, declaração de adequação

Consta nos autos pesquisa de valor referencial, e cotação de
preços, bem como Declaração do Ordenador de despesas, com as exigências
da Lei de Responsabilidade Fiscal, porem, sugere que nas próximas
contratações sejam utilizados outros meios para formação dos preços, como
Painel de Preços; compras governamentais; aplicar índice de inflação 2021;
comparar com aquisição de outros órgãos da administração publica verificar
disposto no Decreto Municipal nº 123/2019, não ficando apenas com
orçamentos de três fornecedores.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
PROCURADORIA JURÍDICA

Fone/Fax: (43) 3623-2232

Após, vieram os autos para análise e parecer da minuta do
edital e do contrato.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essaprocuradoria, única e exclusivamente, prestar consultoria, sendo este
parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe
cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da
prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária
do administrador público legalmente competente, tampouco examinar
questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira,
salvo hipóteses teratológicas.

No caso emtela, a análise do presente parecer é restrita aos
parâmetros determinados pela Lei nº 8.666/93, pela Lei nº 10.520/02 eDecreto 5.450/05 e pelo Decreto 7.892/13 e 8.250/14.

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela
modalidade escolhida, ou seja, o Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por
item, com amparo no Decreto 5.540/05, conforme dispositivos abaixo
transcritos, haja vista tratar-se de aquisição de bens e serviços comuns, ou
seja “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado”, vejamos o quedispõe a legislação;

“Art. 1º À modalidade de licitação pregão, na forma
eletrônica, de acordo com o disposto no $ 1º do art. 2º da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à
aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da
União, e submete-se ao regulamento estabelecido neste
Decreto.”

Nos demais aspectos, examinada a referida minuta do edital edo contrato nos presentes autos, devidamente rubricadas, bem como
documentação presente aos autos, entendemos que guardam regularidade
com o disposto nas Leis Federais nº 8666/93, pela Lei nº 10.520/02, Decreto
5.450/05 e pelos Decretos 7.892/13 e 8.250/14, visto que presentes as



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
PROCURADORIA JURÍDICA

Fone/Fax: (43) 3623-2232

PARANÁ

Cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificarpreferências ou discriminações.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto opinamos, pela aprovação da minuta do edital e
FAVORAVELMENTE pela possibilidade de realização do presente processolicitatório, tendo em vista a fundamentação fática e legal apresentada aolongo desse parecer.

S.M.J, é o nosso parecer.
Porecatu, 21 de março de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
AVISO DE ALTERAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022
(O Prefeito do Municipio de Nossa Senhora das Graças/PR, torna público, quefica Alterado o Aviso de Licitação de Tomada de Preços nº 001/2022, que tem comoobjeto Contratação de empresa para prestação de serviços para a revisão de plano diretormunicipal tpdm) que visa define objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para odesenvolvimento municipal, observada 0 contido, conforme condições definidas nestetermo de referência, anexo 1- parte integrante do edital, publicado no Diário Oficial dosMunicipios do Parana, edição nº 2484, Diário oficial do Paraná, edição nº 11138, Diáriooficial da união edição nº 58, em data de 25/03/2022, nos seguintes termos: Onde lê - seAbertura 14 de abril de 7072, as O9hOOmin, Leia - se: Abertura: 18 de abril de 2023, seo5hoomIn

Nossa Senhora das Graças/PR, 25 de março de 2022
CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 044/2022
(O Municipio de Nova Tebas, Pr, torna público que fará realizar às 14h30min dodia 07/04/2022, pregão na forma eletrônica, tipo menor preço, à preços fixos e semLisastos, para a Aquisição de uma empilhadeira para ser utilizado na fábrica de artefatosde cimento do Municipio de Nova Tebas - Pr, no valor total para aquisição de R$200.631,75 (duzentos é ser mil serscentos e trintá e um reais e seténta e cinco centavos).À lotante devera estar inscrita no sistema eletrônico, devera providenciar o secrmdenciamento, podendo através deste retirar o edital, que será disponibilizado tambémpara downlosd no ste www .novatebas.pr.gov.br, também podendo ser retirados na sededa Prefeitura Municipal de Nova Tebas, sito à Avenida Belo Horizonte, 695 - Centro, emNova Tebas Parana, Fone (42) 3693-1109, de segunda à sexta-feira, no horário dasOBhiiOMIN às 12h00min e T3niSmio às 17h00min.

Nova Tebas, 24 de março de 2022.
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS.

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

Consderando o Edital de Habilitação (fl. 0597) e Edital de Classificação (fl. 0661)do piocesso lictatoria nº

014/2022 - Modalidade Tomada de Preços nº 002/2022"considerando a decisão da Comissão Julgadora (fls. 0666-0667); considerando que segundo
9 Parecer de Assessora Juridica (fls, 0668-0669) o processo tramitou e seguiu os ditamesda legislação pertinente, HOMOLOGO 0a resultado da licitação na modalidade Tomada dePreços nº 002/2022, culo objeto é à contratação de empresa especializada na execução,sob regime de empreitada global (material e mão de obra), de obras e serviços parareadequação de mstalações de Segurança Contra incêndio e Pânico-SClP, nã EscolaMunicipal Padre Amaldo Janssen e no Centro Municipal de Educação infantil + CMEIDedinho Verde, na sede do Municipio de Ouro Verde do Oeste/PR, de acordo com 95memoriais descritivos, memorias básicos de construção, memoriais de cáículo e meios deabandono, planilhas de serviços e cronogramas frsico-financeiros anexos ao processotm favor do empresa CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ nº

(/UMLDO, declarado habilitada e vencedora com uma próposta no valor global25230 520,66 (duzentos e trinta mil, quinhentos e vinte reais é oitenta é seiss Oéncia aum interessados, observádas as prescrições legais pertinentes

Ouro Verde do Oeste-PR, 24 do março de 2022
LUCIAN ALUISIO DIFRINGS

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2022
PKEGÃO LLEIRÔNICO 33/2022. PROCESSO Nº 72/2022. PARTES, Município de Pato Branco,CNP) Nº 76 995 448/0001 54, e Foute Industria Agricola Ltda, CNPJ nº 36,416 273/0001saOBIETO. Contratação de vmpresa para aquisição de implementos agrícolas, com recursosproveruentes do Convento Plataforma + Brasil nº 920327/2021, celebrado entre a Unido,

501 intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA e município
de Pato Branco—PR em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal deicultura VALOR KS 128.000,00 PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias, DOTAÇÃO: 7618-8320,260 832, PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia util, após à entrega doúbreto solicitado. mediante. emissão do Termo ou recibo de Recebimento Definitivo,apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal da Ata deRegistro de Preços e pela Comissão de Fiscalização de Recebimento de Bens e Serviços,GESTOR: Secretana Municipal de Agricultura, Vanessa Cosiraghi Zanon. FISCAL: Chele daPatrulha Rural, Eiton Bruno Spanholi

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 PROCESSO Nº 72/2022. PARTES: Município de PatoBranco, CNPI Nº 76995208/0001-54 e Roberto Cesar Schmitz Lida CNPI nº37191 260/0001 97 OBIETO. Contratação de empresa para aquisição de implementosalrcalas, com tecursus provenmentes do Convênio Plataforma + Brasil nº 920327/2021,celebrado entre a União, por mtermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária éAbastecimento MAPA e município de Pato Branco - PR, em atendimento as necessidadesdo Secretaria Municipal de Agricultura. VALOR: R$ 77.998,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 180dias DOTAÇÃO 7618 8320, 960-8321. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15ºdia um do objeto sobcitado, mediante emissão do Termo ou recibo deHecetimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor,[nal da Ata de Registro de Preços e pela Comissão de Fiscalização de Recebimento dePon e Serviços GESTOR Secretária Municipal de Agncultura, Vanessa Casiraghi Zanon.H5EAL Chefe da Patrulha Rural, Elton Bruno Spanhol

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº
33/2022

NOCESSO Nº 12/2022
tiomologo o processe que tem por OBJETO: Contratação de empresa paraaguissçõe de implementos agricolas, com recursos provenientes do Convênio Plataforma +Beau nº cone,

Agneattos
1, celebrado entre a União, por intermédio do Ministerio da

lecuária e Abastecimento MAPA e municipio de Pato Branco PR, ematondimento 35 necesudades da Secretaria Municipal de Agricultura e ADIUDICO seus
para ay empresas. Foute Indústria Agricola Ltda, inscrita no CNPI nº

loU9T-52, com nº valor total de R$ 128.000,00; Roberto Cesar Schmitz ltda,nátito no CNHPE A! 37 141 260/0001 97, com o valor total de R$ 77.998,00

Pato Branço, 24 de Março de 2022
ROBSON CANTU

Prefeito

ISSN 1677-7069 Nº 59, segunda-feira, 28 de março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022

O MUNICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na LeiFederal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de36/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, em sua sede sto àPraça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃOELETRÔNICO sob nº 031/2022. conforme descrito abaixo:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - TIPO: MENOR PREÇO PORMTEM.OBJETO: Aquisição de alimentação escolar - Recurso FNDE para o ano letivo de2022, atendendo educação infantil, ensino fundamental e educação especial do Municipiode Planalto -PR.VALOR TOTAL; R$ 532.766,10 (quinhentos e trinta e dois mil, setecentos éSessenta € seis reais com dez centavos). ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS.LANCES; Dia 08 de abril de 2022,a partir das O9hOOmin.FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Oreferido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Municipio de Planalto,através do Portal de Licitações do Município de Planalto, através de solicitação via e.maillicitacaoOplanalto.pr gov.br ou através

Www.comprasgovernamentais.gov.br.SISTEMA
www.comprasgovernamentais gov.br

ELETRÔNICO

Planalto - PR, 24 de março de 2022
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022

O Municipio de Ponta Grossa/PR realizara no dia 11 de abril de 2022, à13h00min, pregão eletrônico nº 038/2022, através da Boka de Licitações é Leilõeswww bllcompras com), para contratação de empresa para eventual fornecunento, atravede sistema de registro de preço, de água mineral. Valor Maximo R$ 43.270,00. Marinformações serão fornecidas das 12 horas às 18 horas na sede da prefeitura ou pelotelefone—(42) 32201000 (ramal 1006) ou ainda através. do lnkhttp://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/

Em, 25 de março de 2022
CUCIANE L. G, T. PEREIRA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

(AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AA Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR com sede à Av. Viscondede Taunay, nº 950, realizou no dia 25/03/2022, a dispensa por justificativa n 21/2075conforme artigo 24, da Lei B.666/93, para Aquisição de Lâmina tipo Kel (maternallaboratorial) para uso da fundação Municipal de Saude. Valor Maximo. R$ 50.400,00(Cinquenta mil e quatrocentos reais) empresa DIAG LTDA, CNPJ 12.021.151/000105, Maisinformações das 09 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220trama 1240) ou através do okhttp://servicos.pontagrossa.pr gov.br/portaltransparencia/

Em, 25 de março de 2022
RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Presidente da Fundação Municipal de Saúde.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2022
Contrato 23/2022 Pregão Eletrônica 13/2022 Objeto. Aquisição de 01 (um) veículo novotipo micro-ônibus à Secretaria de Saude, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº81000792: Secretaria de Estado da Saude e contrapartida do Municipio. Contratada RedeService LTDA, CNP! nº 00 688 075/0001-07 Valor Proposto R$ 178.000,00 (quatrocentos «Selênta e oito mil reas) Dotações orçamentárias 1030102001 007 4490.52.00.601737103010200.1 007.490 52. 00.00-1738 Data da adjudicação e homologação Fabio LuAndrade - Prefeito. Porecatu. Data 25/03/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo do Contrato nº 167/2021
Objeto: Aquisição de 01 ambulância tipo à simples remoção tipo pick-up zero km, comrecursos oriundos do contrato de repasse e contrapartida do Municipio Este aditivo tem »finalidade de Aditar o prazo de entrega do objeto em 120 cento e vinte dias Uteis éprorrogar o prazo do contrato por 6 seis meses a contar do dia 1% de abnl de 2072. Àsdemais cláusulas do contrato permanecem inalteradas. Fábio Lui Andrade. Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICONº38/2022

Aquisição de Veículo Olzero) quilometro de motorização minima de 10 efabricação 2021/2022 para secretana de serviço social, Valor maxima do item. R$113.558,33 (cento e treze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos)Dotação orçamentária: 12,02.082440210 2.005.4890.52 0000-1906 Data de abertura07/04/2022 às 09h00. Fábio Luiz Andrade - Prefeito. Porecatu, 24/03/2022

Em 24 de março de 2022
FÁBIO LUIZ ANDRADE

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022

Processo Administrativo 57/2022 Ampla Concorrência
O Municipio de Porto Rico, Estado do Paraná, torna público que na sala du

Departamento

de
Licirações, localizada no Paço Municipal, sito na Avenida Joe

Carraro, 557, nesta cidade, realizar-se-á no dia 08/04/2022 (sexta-feira) às 09:00 hora
ou na mesma hora do primeiro dia Útil subsequente, na hipotese de não have
expediente nesta data, licitação sob 2 modalidade Pregão Eletronico, do tipo Meno,
Preço Por Lote nos moldes da Lei 8.666/93 e da Lei Municipal nº. 1043/2013 a fim deescolher a melhor proposta do seguinte objeto: "aquisição de equipamento e material
permanente nº da proposta 09267 209000/1200-03 Oriunda do Mistério da Saude

Governo Federal”, R$ 193.882,00 (cento e noventa é tres mil, oitocentos e oitenta e

dois reais). informações: Departamento de Licitações no horário das O7h30min à,12h00min e das 13h30min as 17h00min ou através do telefone (44) 3127-1223 ou »

e-mail: heitaçãoEportorico.pr gov.br

Em 25 de março 2022
ALVARO DE FREITAS NETTO

Prefeno

E
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LICITAÇÃO

EXTRATO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 38/2022

EXTRATO DE EDITAL:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATADA REALIZAÇÃO: 07/04/2022
ABERTURA: 09H00
LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 — centro (Sala de Reuniões)

OBJETO: Aquisição de 1 (um; Veículo 0 (zero) quilometro demotorização mínima de 1.0 € fabricação 2021/2022

Valor Máximo do item:R$ 113.558,33 (cento e treze milQuinhentos e cingiienta e oito reais e trinta e três centavos)

Dotação Orçamentária: 12.02.082440210.2.005.4490.52.00.00

Download do edital:http://portaltransparencia.porecatu. Dr.gov.br/transparencia/licitacoesTelefone para contato: (0XX43) 3623-2232
E-mail:pmplicitacao(Qonda.com.br

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador: A16A912D

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTROS DE PREÇO 18/2022

PREGÃO ELETRÔNICO

EXTRATO DE CONTRATO

Ata Registro de Preço nº 18/2022
Pregão Eletrônico nº 15/2022
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para Secretaria deEducaç:
Contratada: MARYMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS E CORRELATOS — EIRELI — ME, CNPJ nº23.121.920/0001-63
Valor: R$ 61.222, 23(sessenta e um mil duzentos e vinte e dois reais evinte e três centavos), referente aos itens: (1,2,3,7,8,9,12, 13,14,15, 16, 17, 24,25, 26, 29, 30,31, 32,34,37,39,42,46,49,55, 56,57,58, 59, 60, 61, 63, 68, 73, 77, 82, 84,85, 87, 98 e 102)
Dotação orçamentária: 08.02. 1236101702.031-33.90.30-118 e33.90.30.21-569 08.02.1236501702.033-33.90.30-132 e 33. 90,30.21-570,
Data de Assinatura: 23/03/2022,
Vigência: 23/03/2023.

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador:3F8A70FA

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 35/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 35/2022

OBJETO: Aquisição de bebida láctea para Secretaria de Educação.Contratada: SUPERMERCADO CICONATO LTDA-ME, CNPJ nº14.313.427/0001-54
Valor: R$ 16.440,00(dezesseis mil quatrocentos e quarenta reais)Dotação orçamentária: 08.02.123060170.2.010.3390.32.00.00-1731
Data de Assinatura: 25/03/2022.
Vigência: 12(doze) meses.

WWW.

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador:425C9IC]F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOEDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2022

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no usodas atribuições que The são conferidas por Lei, em especial o ar 24,ing: 11 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público quehomologa o pedido de Dispensa de Licitação, solicitado peloDepartamento Municipal de Saúde, adjudicando o objeto acontratação da empresa ROBERTO REVELINO DA SILVAESPORTES E SERVIÇOS, inscrito no CNPJ sob o1º25.262.694/0001-66, estabelecida à Rua Sebastiana M. de FreitasOsório, nº 90, Jardim Santa Rosa, CEP. 84,130-000, Cidade dePalmeira, Estado do Paraná, para Contratação de pessoa jurídica queopera no ramo de arbitragem de futsal masculino e feminino parafampeonato, festival e/ou torneios que serão realizados no GinásioMunicipal Alcides Gomes da Costa e Edemino de Paula Lima a fimde atender as necessidades do Departamento de Esporte, Recreação eTurismo, pelo período de 12 (doze) meses, pelo valor total deR$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Porto Amazonas, 25 de março de 2022,

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:EDE65159

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL Nº 022/22

EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços nº022/2022Data: 25/03/2022
Contratante: Município de Porto Amazonas
Contratado: ROBERTO REVELINO DA SILVA ESPORTES ESERVIÇOS
Protocolo: 182/2022
Licitação: Dispensa de licitação nº 007/2022
Objeto: Contratação de pessoa jurídica que opera no ramo dearbitragem de futsal masculino e feminino para campeonato, festival&/ou tomeios que serão realizados no Ginásio Municipal AlcidesGomes da Costa ce Edemino de Paula Lima a fim de atender àsnecessidades do Departamento de Esporte, Recreação e Turismo, peloperíodo de 12 (doze) meses.
Valor: R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,Prazo de Vigência: 28/03/2022 à 27/03/2023

Publicado por:Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:D413AAS3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PE 017-2022

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 130/2022PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
EXCLUSIVA PARA MEL, ME E EPP

TALUSIVA

PARA

MEIMEEEPP
diariomunicipal. com.br/amp 248
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Mural de Licitações Municipais

Detalhes processo licitatório

Joltar

Entidade Executora

Ano*

Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*

Modalidade”

Número edital/processo*

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo| .——R
ecursos provenientes de or.

Informações Gerais-
MUNICÍPIO DE PORECATU

2022

38

Pregão

52

'(ganismos internacionais/multilaterais de crédito<Xe——

Descrição Resumida do Objeto"

Forma de Avalição

Dotação Orçamentária*

Aquisição de 1 (um) Veículo O (zero) quilometro de motorização mínima de 1.0 e
fabricação 2021/2022

Menor Preço v

1202082440210200544905200000

Preço máximo/Referência de preço - 113.558,33
R$*

Data de Lançamento do Edital 28/03/2022

Data da Abertura das Propostas 07/04/2022 Data Registro 28/03/2022
INOVA Data da Abertura das Propostas Data Registro

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não v
Há cota de participação para EPP/ME? Não Y—Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não v
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não *

Data Cancelamento

CPF: 9295738977 (Logout)

https://servicos.tce.pr.gov.brTCEPR/Municipal/ami/DetalhesProcessoCompra.aspx 1



EP HYUNDAI
PROPOSTACOMERCIAL INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022

OBJETO: Aquisição de 1 (um) Veículo O(zero) quilometro de motorização mínima de 1.0 e
fabricação 2021/2022

DADOS DA EMPRESA
Razão Social Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA
Endereço Av. Francisco Ferreira Lopes, 335 CNPJ 05.758.531/0001-61
Bairro Vila Cidinha IE 454.296.198.117
CEP 08735-200 Telefone 11 4723 1330
Cidade/UF Mogi das Cruzes/SP
Banco Bradesco (237) Ag 3374
C/C 4002-9 Praça Mogi das Cruzes

Propomos fornecer à Prefeitura Municipal de Porecatu, em estrito cumprimento ao previsto
no Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2022, conforme abaixo discriminado:

OBJETO

Valor Valor
tem Qtd Descrição Unitário Total

R$ RS

MARCA HYUNDAI
MODELO HB20 PLATINUM - 1.0 TURBO

VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, O (ZERO) KM, NA COR

BRANCA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ETANOL; COM
ê

01 01|MOTORIZAÇÃO DE 1.0 TURBO; COM CAPACIDADE 113.550,00 113.550,00 /PARA O5 LUGARES; POTÊNCIA DE (CV) 120, TORQUE
(KGF.M) ETANOL: 17,5, GASOLINA: 17,5, DIREÇÃO
ELÉTRICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 06

/

MARCHAS À FRENTE E 01 À RÉ, PROTETOR DE /
CARTER; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS

Á
|

DIANTEIROS E TRASEIROS; AR CONDICIONADO;
! DA

Grupo Faberge — www.grupofaberge.com ENSDep. Licitações (Home Office) - Av. Itália, 1000 - Ap 1202 - Torre Monet - Jd das Nações - Taubaté/SP -Tal1330 ,

Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA - CNPJ 05.758.531/0001-61
Matriz Mogi das Cruzes/SP | Filial São Paulo/SP



EP HYLUNDAI
É

RADIO AM/FM, ENTRADA DE USB, ANTENA E”
ALTOFALANTES; JOGO DE TAPETES; TODOS OS ITENS

DE SEGURANÇA E OBRIGATÓRIOS DE ACORDO COM
A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AIRBAG: MOTORISTA E

PASSAGEIRO; FREIOS ABS; DISTRIBUIÇÃO DE

FRENAGEM: SIM.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES
CONFORME EDITAL E ANEXOS

VALOR TOTAL POR EXTENSO: CENTO E TREZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura
da sessão pública do Pregão Eletrônico.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias úteis após solicitação do responsável pela Secretaria Solicitante.

LOCAL DE ENTREGA: no endereço especificado pela Secretaria Solicitante, horário das 08h00 às
11h00 e das 13h00 às 17h00.

PAGAMENTO: no dia 12 (doze) do mês subsequente à entrega e emissão das notas fiscais, após
o recebimento do objeto.

GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO: 05 (cinco) anos, sem limite de quilometragem, sobre
defeitos de fabricação, incluindo mão de obra e peças, salvo se constatado uso indevido do
veículo, que será praticada por qualquer Concessionária da Rede Hyundai em todo Território
Nacional.

Informamos que nos obrigamos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada,
caso sejamos vencedores do certame.

No preço ofertado estão inclusas todas as despesas diretas, indiretas e encargos tributários, /trabalhistas, de transporte e incidentes sobre o fornecimento, estando a CONTRATANTE, isenta f
de quaisquer outros pagamentos.

Grupo Faberge - www.grupofaberge.com
Dep. Licitações (Home Office) - Av. Itália, 1000 - Ap 1202 - Torre Monet - Jd das Nações - Taubaté/SP -Di
Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA - CNPJ 05.758. 531/0001-61

”Matriz Mogi das Cruzes/SP | Filial São Paulo/SP FO



ED HYUNDAI

Declara, outrossim, que sob as penas da lei, por ser de seu conhecimento, se submete a todas
as cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como, às condições da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal
n.º 147, de 14 de agosto de 2014 e os Decretos Municipais nº 010 de 12 de fevereiro de 2007 e
nº 123 de 04 de novembro de 2019 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na
Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.

Mogi das Cruzes, 6 de abril de 2022

TANIA MARA CROSARIOL:17291241863 Assinado de forma digital por TANIA MARA CROSARIOL:17291241863
Dados: 2022.04.06 22:30:41 -03'00'

Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

CNPJ 05.758.531/0001-61
Tânia M Crosariol
Procuradora para Vendas ao Governo — Grupo Fabergê
CPF nº: 172.912.418-63
RG nº: 18.229.562-X
Telefone 11 4723 1330
Celular 11 99105 4730
tania Ogrupofaberge.com

Grupo Faberge — www.grupofaberge.com
Dep. Licitações (Home Office) - Av. Itália, 1000 - Ap 1202 - Torre Monet - Jd das Nações - Taubaté/SPoNobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA - CNPJ 05.758.531/0001-61
Matriz Mogi das Cruzes/SP | Filial São Paulo/SP



HB20 NOVA GERAÇÃO
Platinum
Motor Kappa 1.0 TGDI

Automático

GarantiaEE minho de qlimeeenos

Estilo Exterior

Grade frontal cascading na cor preta com contorno preto brilhante
Faróis com refletor e máscara negra
Lanternas Black Bezel

Rodas de liga leve diamantada de 15", modelo Vortex, pneus 185/60 R15
Retrovisores externos na cor da carroceria
Maçanetas externas cromadas

Imagem meramente ilustrativa.

Acabamento em preto fosco nas molduras das portas e coluna B, exceto para veículos na cor preta

Estilo Interior

Painel de instrumentos com tela digital Supervision Cluster Evolution
Bancos em tecido Knit preto ebony
Painel, console, e painéis de porta com acabamento preto ebony
Maçanetas internas cromadas

Segurança

Airbag frontal duplo
Airbag lateral de tórax
Freios ABS com EBD

Controle de estabilidade (ESP)

Controle de tração (TCS)

Sinalização de frenagem de emergência (ESS)

Assistente de partida em rampa (HAC)

Cintos de segurança dianteiros e traseiros retráteis de 3 pontos com pré tensionadores
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura (x5)
Câmera de ré

Monitoramento da traseira via câmera (DRVM)

Alarme perimétrico
Fixação ISOFIXº com top tether para cadeirinha de bebê
Alerta sonoro de não colocação do cinto de segurança para motorista e passageiro
Estrutura com deformação programada
Travas de segurança nas portas traseiras
Coluna de direção colapsável
Barras de proteção lateral



Conforto e Conveniência

Ar-condicionado digital
Direção elétrica progressiva
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções one touch (descida e subida) e antiesmagamento
Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave
Travas elétricas nas portas e porta-malas
Apoia braço deslizante no console central
Travamento automático das portas e do porta-malas a 20 km/h
Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção
Acionamento intermitente do indicador de direção (3x)
Limpador e desembaçador do vidro traseiro

Console central com porta-copos e porta-objetos
Banco do motorista com ajuste de altura por alavanca

amina

Volante com regulagem de altura e profundidade
Computador de bordo com 7 funções: autonomia, consumo médio em km/l, consumo instantâneo em km/l, tempo de viagem,
hodômetro parcial (x2) e aviso de revisão
Console de teto com luzes de leitura
Luz de teto central
Tomada de 12V no console
Espelho de cortesia no para sol para motorista e passageiro
Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)
Sensor de estacionamento traseiro
Bolsa porta-revista no encosto do banco do passageiro
Faróis com funções welcome e escort
Alças de segurança para os passageiros dianteiro e traseiros
USB para carregamento rápido de celular*
Piloto automático e limitador de velocidade
Chave presencial Smart Key com telecomando de travamento das portas e porta-malas
Partida do motor por botão

Sistema de Audio

Central multimídia blueMediaº Central multimídia flutuante com tela touchscreen de 8 polegadas, conectividade com
smartphone Apple CarPlayº e Google Android Auto, conexão Bluetooth? com streaming de áudio, acesso a agenda e histórico de
chamadas, MP3 player, conexão USB, comandos de áudio e Bluetoothº no volante.
Bluelinkº Sistema de carro conectado com serviços de prevenção ao roubo, assistência 24h, controles remotos do veículo,
diagnóstico do veículo e alertas de uso do veículo
Alto falantes dianteiros (x2) e traseiros (x2)
Antena curta no teto



MOTOR

Kappa 1.0! Turbo GDI 12VDOHC D-CVVT Flex

Ficha Técnica

Potência máxima (cv & RPM) - 120 (E) | 120 (G) & 6.000 RPM

Torque máximo (m.kgf & RPM) - 17,5 (E) | 17,5 (G)& 1.500 RPM

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

6afrentee 1aré
trocas sequenciais

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Comprimento (mm) 3.940
Largura (mm) 1,720
Altura (mm) 1,470
Entre eixos (mm) 2,530
Altura livre do solo (mm) 160
Volume do porta-malas (litros) 300
Volume do tanque de combustível (litros) 50

Para mais informações acesse https://hyundai.com.br/



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

“ituação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNJ: 05.758.531/0001-61 DUNSO: 67*****I6
Razão Social: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
1 - Credenciamento
1 - Habilitação Juridica
II - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 25/07/2022
FGTS Validade: 17/04/2022
Trabalhista—(http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 13/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital ce Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 21/08/2022
Receita Municipal Validade: 21/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem cfeito legal

Emitido em: 30/03/2022 18:05
CPF: 172.912418-63

—
Nome: TANIA MARA CROSARIOL

Ass:

1 de 1



30/03/2022 11:25 Consulta Pública ao Cadesp

A,

Consulta Pública ao Cadastro Cadastro de Contribuintes de
ICMS ICMS - Cadesp

og

Código de controle da consulta: d713f0d0-Se34-48e6-845c-23cc24a8B4f77

Estabelecimento

TE: 454.296.198.117
CNPJ: 05.758.531/0001-61

Nome Empresarial: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES

Nº: 335 Complemento:
 08.735-200 Bairro: VILA CIDINHA

: MOGI DAS CRUZES UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 08/09/2003
Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - MOGI DAS CRUZES
" ão; NORMAL - REGIME PERIÓDICO DERegime de Apuração: AoIRNTA

Atividade Econômica: Comércio por atacado de caminhões novos e usados

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de e. 21/08/2009

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/09/2009

[votar]

: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados, Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações comeles ajustadas.

Versão: 4.09.0
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

https:/Www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(aan2p3eisme1 'Sx4nbbespdzj))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx 11



30/03/2022 15:34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

IERO DE Ã Ã
x

Os TESESTIDODTSA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO| 257 DE ABERTURA

MATRS CADASTRAL 12/06/2003

NOME EMPRESARIAL

NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTEsao DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS.
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores (Dispensada *)45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Dispensada *)

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
74,90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários(Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV FRANCISCO FERREIRA LOPES 335 A,
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO. TF08.735-200 VILA CIDINHA MOGI DAS CRUZES SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
CONTATOGLGCONTABILIDADE.COM.BR (11) 4727-4949

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 12/06/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(9) À dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 dejunho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquerresponsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2022 às 15:34:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 19º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

|OBRE - DISTRIBUIDO! VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

CNPJ 05.758.531/0001-61 - NIRE 35.218.032.624

ROBERTO LUIZ FABERGE, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 21.392.545 SSP/SP, inscrito no CPF

sob nº 145,253.398-96, residente e domiciliado na Avenida Aurora Ariza Meloni, nº 431,

apartamento 42, Vila Oliveira, Município de Mogi das Cruzes, Estado de são Paulo, CEP

08790-240, e

VILMA BIANCHI FABERGE, brasileira, casada pelo regime da comunhão de bens antes da
Lei nº 6.515/77, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.702.105-9/SSP/SP,

inscrita no CPF sob nº 406.162.748-15, residente e domiciliada na Avenida Aurora Ariza

Meloni, nº 431, apartamento 51, Vila Oliveira, Município de Mogi das Cruzes, Estado de

São Paulo, CEP 08790-240,

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação social NOBRE -

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA,, inscrita no CNPJ sob o nº 05.758.531/0001-61,
É

com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº

35.218.032.624, com sede na Avenida Francisco Ferreira Lopes, nº 335, Vila Cidinha, Município

de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08735-200,

Página 1/11 ÉEsta página é parte integrante e indissociável do Instrumento Particular de 19º Alteração e Consolidação do Contrafó Social
da Sociedade NOBRE - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, firmado em 1º de junho de 2021, não godendo ser
utilizada separadamente. É



Resolvem celebrar a presente DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA NOBRE - DISTRIBUIDORA DE
i

VEÍCULOS E PEÇAS LTDA,, consoante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DOS sócios

O endereço e domicílio do sócio ROBERTO LUIZ FABERGE passou a ser na Avenida Aurora

Ariza Meloni, nº 431, apartamento 42, Vila Oliveira, Município de Mogi das Cruzes, Estado

de São Paulo, CEP 08790-240, e o da sócia VILMA BIANCHI FABERGE na Avenida Aurora

Ariza Meloni, nº 431, apartamento 51, Vila Oliveira, Município de Mogi das Cruzes, Estado

de São Paulo, CEP 08790-240.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA CESSÃO DE QUOTAS

A sócia VILMA BIANCHI FABERGE, já qualificada no preâmbulo, titular de 220 (duzentas e

vinte) quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada e valor nominal total de

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), CEDE e TRANSFERE, onerosamente, com todos os

direitos e obrigações correspondentes, 219 (duzentas e dezenove) dessas quotas, com

valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, e valor nominal total de R$ 219,00

(duzentos e dezenove reais), ao sócio ROBERTO LUIZ FABERGE, também já anteriormente

qualificado, atribuindo-se neste ato entre os sócios e entre estes e a sociedade plena,

recíproca e irrevogável quitação,

Página 2/11
Esta página é parte integrante e indissociável do Instrumento Particular de 19º Alteração e Consolidação do Contrato Social

da Sociedade NOBRE - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA,, firmado em 1º de junho de 2021, 63o podendo ser
utifizada separadamente.



CLÁUSULA TERCEIRA-- DA-NOVA' REDAÇÃO DA'CLÁUSULA V — CAPITAL SOCIAL

Face à alteração contratual ajustada na cláusula segunda supra, a cláusula “V — CAPITAL
SOCIAL”, passa a viger com a seguinte redação:

"V- CAPITAL SOCIAL

5º) O capital social é de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), dividido em
2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) quotas, totalmente Subscritas e integralizadas pelos
Sócios em moeda corrente no país, tendo a seguinte distribuição:

EL TETE. SS E
Y SE ttROBERTO LUIZ FABERGE 2.199.999|R$2.199.999,00 99,99%

VILMA BIANCHI FABERGE 1 R$11,00 0,01%
TOTAL 2.000.000 R$ 2.000.000,00 100%

Parágrafo único. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.”

CLÁUSULA QUARTA—DA ALTERAÇÃO DOS PODERES DO SÓCIO ADMINISTRADOR

Altera-se o artigo 6º da CLÁUSULA VI, para estabelecer que o sócio administrador poderá
isoladamente vender bens imóveis da Sociedade, passando referido artigo a ter a seguinte
redação:

Página 3/11
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“6º) - A sociedade será administrada pelo sócio ROBERTO LUIZ FABERGE, que fará uso da
denominação social em todos os negócios de interesse da sociedade, representando-a ativo e

passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos: necessários ao
regular o funcionamento dao mesma, inclusive firmor compromissos, contrair empréstimos com
ou sem garantia real ou pessoal, ficando-lhe, todavia, vedado conceder avais, fianças ou
endossos em negócios estranhos ao objeto social.”

CLÁUSULA QUINTA — DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Diante da presente alteração, como forma de facilitar compreensão e apresentação dos atos
societários da sociedade, resolvem os sócios consolidar o contrato social, que passa a ter a

seguinte redação, ficando implicitamente alteradas todas as disposições divergentes.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NOBRE -

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

|—- DA DENOMINAÇÃO

1º) - A sociedade gira sob a denominação social de NOBRE - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS

E PEÇAS LTDA.

E
/
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1 = PA'SEDE SOCISL

2º) — A sociedade tem sua sede:

MATRIZ - NIRE: 35.218.032.624 e CNPJ: 05.758.531/0001-61 - Avenida Francisco Ferreira Lopes,

nº 335, Vila Cidinha, Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08735-200

FILIAL | - NIRE: 35.904.350.435 e CNPJ: 05.758.531/0006-76: Rua Doutor Ricardo Vilela, nº

1.164, Centro, Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08780-060;

FILIAL 11 - NIRE: 35.905.093.533 e CNPJ: 05.758.531/0007-57: Praça Narciso José Lopes, nº 144,

Vila Pilar, Arujá/SP - CEP: 07401-795;

FILIAL HI - NIRE: 35.905.816.021 e CNPJ: 05.758.531/0008-38: Avenida Major Pinheiro Froes,

nº 1.875, Vila Maggi, Suzano - SP - CEP; 08680-000.

111 — DO OBJETO SOCIAL

3º) - O objeto social da Matriz é exploração do ramo de Comércio e Distribuidor de Veículos

Novos e Usados, Motocicletas, Intermediação de Veículos e Motocicletas, Comércio de peças

e Acessórios e Serviços de Reparação e Manutenção de Veículos e Motocicletas; Atividades

de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;

Comércio sob consignação de veículos automotores; Serviços de lanternagem, funilaria e

pintura de veículos automotores. FEO
;
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Fílial | e Ill: terão a exploração do ramo de Comércio e Distribuidor de Veículos Novos e

Usados, Motocicletas, Intermediação de Veículos e Motocicletas, Comércio de peças e
Acessórios e Serviços de Reparação e Manutenção de Veículos e Motocicletas;

Filial 11: Comércio e Distribuidor de Veículos Novos e Usados, Motocicletas, Intermediação
de Negócios, Comércio de Peças e Acessórios e Serviços de Reparação e Manutenção de
Veículos e Motocicletas.

IV — DO PRAZO DE DURAÇÃO

4º) - A duração da sociedade é por prazo indeterminado.

V- CAPITAL SOCIAL

5º) O capital social é de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), dividido em

2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) quotas, totalmente subscritas e integralizadas pelos

sócios em moeda corrente no país, tendo a seguinte distribuição:

2.199.999 R$ 2.199.999,00 99,99%

VILMA BIANCHI FABERGE À R$ 1,00 0,01%

TOTAL 2.000.000 R$ 2.000.000,00 100%
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Parágrafo único - A resporissbilidáde dê-càdá sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

VI = DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL E DAS RESPONSABILIDADES;

6º) - A sociedade será administrada pelo sócio ROBERTO LUIZ FABERGE, que fará uso da
denominação social em todos os negócios de interesse da sociedade, representando-a ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos necessários ao
regular o funcionamento da mesma, inclusive firmar compromissos, contrair empréstimos
com ou sem garantia real ou pessoal, ficando-lhe, todavia, vedado conceder avais, fianças ou
endossos em negócios estranhos ao objeto social.

7º) - O sócio no efetivo exercício da gerência terá direito a uma retirada mensal a título de
pró-labore em valor a ser fixado de comum acordo entre eles, tendo em vista os resultados
financeiros decorrentes das atividades sociais, e que será levado a débito da conta de
"DESPESAS ADMINISTRATIVAS", nos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de
Renda.

VII — DAS QUOTAS E DE SUA CESSÃO

8º) - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem
o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preço, direito de preferência para sua aquisição, se posta à venda, formalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;
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9º) - Na hipótese se um dos sácios decejar ceder. 2 terreiros, total ou parcialmente as

quotas que possui na sociedade, ou ainda, retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro
por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, indicando o preço e condições para
cessão.

10º) - Se o sócio notificado não exercer o direito de preferência no prazo de 30 (trinta)
dias da data do recebimento da notificação, o sócio que manifestou o desejo de ceder ou
retirar-se da sociedade poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, as quotas que

|]

Possui na sociedade.

11º) - Será nula e de nenhum efeito a cessão ou transferência de quotas que infringir as
disposições expressas neste instrumento;

VII! = DO EXERCÍCIO SOCIAL

12º) - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, o

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Poderá a Sociedade deliberar

er reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados

desproporcionalmente aos percentuais de participação do quadro societário, segundo
autoriza o artigo 1.007 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Parágrafo Primeiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. E

|Página 8/11
JEsta página é parte integrante e indissociável do Instrumento Particular de 19º Alteração e Consolidação do Contrato Social

do serda Sociedade NOBRE - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, firmado em 1º de junho de 2021,
utilizada separadamente.



Parágrafo Segundo: A cada aro; referente ao lucro ligado, 5% (cinco por cento) será
destinado à constituição de um fundo de reserva que será aplicado de acordo com a

decisão dos sócios.

IX — DO FALECIMENTO DE SÓCIO

13º) - Falecido ou interditado qualquer Sócio, a sociedade continuará suas atividades com
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, certificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo único: - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação à seu sócio.

14º) - Apurados os haveres do “de cujus”, a importância líquida será reembolsada aos
herdeiros ou sucessores do falecido em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-
se a primeira 60 (sessenta) dias da data do balanço e as demais de 30 em 30 (trinta em

trinta) dias, parcelas essas que serão atualizadas pelos índices oficiais de variação
monetária.

15º) - Proceder-se-á à apuração de haveres do “de cujus”, com base no balanço geral, na

hipótese de o falecimento ocorrer no último mês do exercício ou no primeiro mês do
exercicio seguinte,

Ê
Página 9/11

Esta página é parte integrante e indissociável do Instrumento Particular de 19º Alteração e Consolidação/do Contrato Social
da Sociedade NOBRE - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.. firmado em 1º de junho de 2071, não podendo serutilizada separadamente.



X— DA DISSOLUÇÃO-E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

16º) - A sociedade será dissolvida por vontade dos sócios ou pela forma estabelecida na
legislação pertinente.

17º) - Dissolvida a sociedade, o sócio ROBERTO LUIZ FABERGE se incumbirá de proceder e
ultimar a liquidação, ficando responsável pela guarda dos livros comerciais e dos
respectivos documentos, pelos prazos exigidos pela legislação fiscal e comercial.

|

18º) - Na hipótese de o liquidante nomeado não aceitar o encargo, e não havendo acordo
entre os sócios para a nomeação de outro, far-se-á liquidação judicial, ficando a cargo do
Juiz à indicação do liquidante.

XI — DO FORO E DAS OMISSÕES OU DÚVIDAS

19º) - Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes para dirimir os conflitos oriundos
deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por privilegiado que seja.

20º) - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, cancussão, peculato, ou contra a economia Popular; contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. ÃO
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E por estarem assim justos e contratados e de pleno acordo com todas as cláusulas e
condições lavradas neste instrumento particular, assinam-no em 3 (três) vias de igual teor
na presença das testemunhas abaixo.

|

Mogi das Cruzes, 1º de junho de 2021.

sócios:

185.371/21-8 —0—ANNANeno —
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PODER JUDICIÁRIO
VENINEAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6278650 FOLHA: 1/1
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

.
CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE

FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
29/03/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: Pta
NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ: 05 758.531/0001-61, conforme
indicação constante do pedido de certidão.“trtINEsta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1º Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às
filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do
nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 30 de março de 2022.

0056212080
PepBONa
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PROCURAÇÃO

A empresa NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA,, Av. Francisco Ferreira Lopes, 335, Vila
Cidinha na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 05.758.531/0001-61,
por intermédio de seu diretor Sr. Roberto Luiz Faberge, portador da Carteira de Identidade nº
21.392.545, e inscrito no CPF/MF com o nº 145.253.398-96, através da presente procuração, nomeia e
Constitui seus bastantes procuradores, para agirem em conjunto ou separadamente, independente da
ordem de nomeação, a Sra. Tânia Mara Crosariol, portadora da cédula de identidade RG nº 18.229.562-x
e inscrita no CPF/MF sob nº 172.912.418-63, Wilson José de Oliveira, portador da cédula de identidade
RG nº 7.417.839 e inscrito no CPF/MF com o nº 917.353.278-91 ambos residente na Avenida Itália, 1000
— Residencial Des Arts — Torre Monet - apto 1202 - Jardim das Nações — Taubaté — SP — CEP 12030-212 e
Sra. Paula Crosariol Cesar Miné, portadora da cédula de identidade RG nº 34.687.583-3 e inscrita no
CPF/MF sob nº 336.615.628-78 residente na Rua Madre Maria Sabina, 35 — Santa Luzia — Taubaté — SP —

CEP 12010-530, aos quais confere poderes para o fim específico de representá-la mediante quaisquer
processos de licitações públicas dentro do território nacional, concordar com todos os seus termos e
condições, assistir abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos, prestar cauções,
levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, formular lances ou ofertas na
etapa de lances; desistir de formular lances ou ofertas na etapa de lance; negociar a redução de preço,
dar recibos e quitações, assinar contratos, podendo, ainda, perante quaisquer repartições públicas
federais, estaduais, municipais, autarquias, Junta Comercial, Registro de Títulos e Documentos,
Concessionários de Serviços Públicos, Correios e Telégrafos, Ministério do Trabalho e da Previdência
Social e suas Delegacias, INSS. Órgãos de Classe, Sindicatos, Justiça do Trabalho, Registros Públicos,
Delegacias Fiscais e do Imposto de Renda, Secretaria da Fazenda, inclusive na Polícia Federal e na Polícia

Civil, em quaisquer de suas delegacias, e onde mais for preciso, podendo assinar, promover, requerer,
retirar e apresentar quaisquer papéis e documentos que se tornem necessários, receber, pagar, dar e
aceitar recibos e quitações, reclamar contra os indevidos, apresentar recursos e defesas em qualquer
instância Administrativa, dando vistas e cientes, juntar e desentranhar documentos, requerer isenção de
direitos, receber a restituição de importâncias e de direitos pagos indevidamente e dar quitação,
podendo ainda, substabelecer em conjunto ou separadamente. iguais poderes acima/ tonferidos; enfim,
praticar todos os demais atos indispensáveis ao fiel cumpriáerfods
possui validade indeterminae

logi das Crúzes, 16 de julho de 2021

RG. 21.392.545
CPF 145.253.398-96

STSÉ.531/0001-61 TAu:weEnpofaberge: com
Mog: des Cruzes - SP
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.758.531

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas deresponsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ sejaaquela acima informada.

Certidão nº

Data e hora da emissão
Validade

35341428 Folha 1 de 1

30/03/2022 14:10:06 (hora de Brasília)
30 (TRINTA) dias,contadosda emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



SECRETARIA DE
FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBIPROCESSO Nº. 28.355/2021
REQUERENTE - NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
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Administradora de Imóveis

Mogi das Cruzes
Rua Professor Fviano de Melo, 313
Centro - 08710-620
(1) A77-STI7

Locadora de Veículos

Curitiba
Av. Presidente Wenceslau Braz, 1.463
Lindoia - 81010-000
tocadoranurtiba(Qgrupomarborcom.br
Telefax (41) 3076-6360

Mogi das Cruzes
Rua Professor Faviano de Melo, 313
Cento - 08710-620
locadora(Dgrupomarborcombr

(01) 4727-5717

São Paulo
Rua Fradque Coutinho, 240
Pinheiros - 05416-000
tocadorapirheiros grupormarbarcombr
Telefac (11) 3816-8313

São José das Campos
Av. Andrômeda, 3390 - Térreo
Bq, dos Eucaliptos - 12233-001

Iocadorasicgruporarborcom.br
Telef (12) 3916-7666

Hotel
Mogi das Cruzes
Rua Juvenal Granado Nie, 35

VM. Feto - 08710-550
reservas grupomarborcombr
Teleín (11) 4735-7300

www.grupomarbor.com.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A empresa Marbor Locadora LTDA com sede na Rua Professor Flaviano de Melo,
313 — Prédio 1l — Centro — Mogi das Cruzes - SP, inscrita no CPNJ nº
01.169.532/0001-10, ATESTA para os devidos fins e a quem interessar possa,
que a empresa Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA com sede na
Avenida Francisco Ferreira Lopes, 335 — Vila Cidinha — Mogi das Cruzes — SP,
inscrita no CNPJ nº 05.758.531/0001-61, forneceu no exercício de 2016 os
seguintes veículos:

* 03 unidades de veículo Hyundai - HB20 Hatch 1.6 Prata
* 03 unidades de veículo Hyundai - HB20 Hatch 1.6 Branco
* 12 unidades de veículo Hyundai - HB20 Hatch 1.0 Preto
* 06 unidades de veículo Hyundai - HB20 Hatch 1.0 Prata
* 07 unidades de veículo Hyundai - HB20 Hatch 1.0 Branco
* 01 unidade de veículo Hyundai IX35 Prata

Atestamos ainda, que as obrigações assumidas para com essa empresa, foram
cumpridas satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a
desabone comercial, tecnicamente e operacionalmente.

.. São Paulo, 19 de janeiro de 2017

Aut
HÉLIO BORENSTE)
DIRETOR =CPF 12X,039.948,53



31/03/2022 10:30 Consulta Regularidade do Empregador

IXACAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:  05.758.531/0001-61
Razão Social:NOBRE DISTRIB DE VEICULOS E PECAS LTDA
Endereço:—RIPIRANGA 1257 / JARDIM SANTISTA / MOGI DAS CRUZES / SP / 08730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes à contribuições e/ou encargos devidos,es decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/03/2022 a 17/04/2022

Certificação Número: 2022031901041885064151

Informação obtida em 31/03/2022 10:30:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
WWwWW.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrípages listaEmpregadores jsf
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ANEXO - Ill

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022

OBJETO: Aquisição de 1 (um) Veículo O(zero) quilometro de motorização mínima de 1.0 e
fabricação 2021/2022

Ao pregoeiro e equipe de apoio

A empresa Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA, inscrita no CNP) 05.758.531/0001-61
e Inscrição estadual nº 454.296.198.117, com sede na Av Francisco Ferreira Lopes, 335 — Vila
Cidinha — Mogi das Cruzes/SP, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela
Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que,
caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal
situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sra. Tânia
Mara Crosariol, Portadora do RG sob nº 18.229.562-X e CPF nº 172.912.418-63, cuja
função/cargo é Procuradora para Vendas ao Governo, responsável pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função
Pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, vinculada ao órgão
celebrante.
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EP HYUNDAI
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e
este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato
seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: tania Ogrupofaberge.com
Telefone: 11 4723-1330

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos
dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos a senhora Tânia Mara Crosariol portadora do CPF/MF sob n.º
172.912.418-63 para ser a responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao
Pregão Eletrônico nº 38/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações
contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Mogi das Cruzes, 6 de abril de 2022

TANIA MARA CROSARIOL:1 7291 241 863 Assinado de forma digital por TANIA MARA CROSARÍOL:17291241863
Dados: 2022.04.06 22:06:15 -03'00'

Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

CNPJ 05.758.531/0001-61
Tânia M Crosariol
Procuradora para Vendas ao Governo — Grupo Fabergê
CPF nº: 172.912.418-63
RG nº: 18,229.562-X
Telefone 11 4723 1330
Celular 11 99105 4730
taniaOgrupofaberge.com
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 05.758.531/0001-61
Certidão nº: 10173570/2022
Expedição: 30/03/2022, às 15:15:26
Validade: 26/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datade sua expedição.

Certifica-se que NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.758.531/0001-61, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidaçãodas Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGIT, de 21 de janeiro de 2022.Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho naInternet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicasinadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministério Público doTrabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, pordisposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtstst.jus.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ: 05.758.531/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/Mww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta REB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emiítida às 14:37:58 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.
Código de controle da certidão: 069D.1952.A393.5047
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



30/03/2022 17:31 Certidão de Débitos de Tributos Mobiliários - Via Internet

Imprimir Fechar

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Secretaria de Finanças
Departamento de Cadastro Mobiliário
Via Internet

NATUREZA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal - C.C.M.:32.302-0

Nome / Razão Social do Contribuinte : NOBRE DISTRIB.DE VEICULOS E PECAS LTDA

C.N.P.J. : 05.758.531/0001-61

Endereço : AV FRANCISCO FERREIRA LOPES 335 VILA LAVINIA MOGI DAS CRUZES SP 08735 200

Atividade : COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS

Situação : ATIVO

TRIBUTOS E PERÍODOS CERTIFICADOS

ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) E TAXAS MOBILIÁRIAS ATÉ À
PRESENTE DATA.

= 1. CERTIFICA que NÃO EXISTEM débitos em aberto para com esta Prefeitura até
esta data e hora, sobre o cadastro mobiliário acima identificado. Fica ressalvado o direito)
da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas ou)
que se verifiquem a qualquer tempo.

2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço :

ttp:/Avww.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/todos-os-assuntos/iss-autenticacao-de-certidao-negativa
3. A presente Certidão tem validade de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir da data de

sua expedição, de conformidade com o Inciso Il do Artigo 17 do Decreto Municipal nº 338,
de 29 de Julho de 1993.

Data da Emissão : 30/03/2022 às 17:29:49 (Data e Hora de Brasília)

Código de Controle : 2022.005.948

https:/fonline.mogidascruzes.sp.gov.br/servicos/?page=servicos/pc&p=drmw1O&print=1&op=certidao&cadastro= 032302&certidao=3&avulso=28... 1H



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.758.531/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22030538108-10

Data e hora da emissão 30/03/2022 14:18:58

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www,.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1



ED HYUNDAI
PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022

OBJETO: Aquisição de 1 (um) Veículo O(zero) quilometro de motorização mínima de 1.0 e
fabricação 2021/2022

DADOS DA EMPRESA
Razão Social Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

-
Endereço Av. Francisco Ferreira Lopes, 335

—

CNPJ 05.758.531/0001-61
Bairro Vila Cidinha

:
1E 454.296.198.117

CEP 08735-200 Telefone 11 4723 1330
Cidade/UF Mogi das Cruzes/SP

:Banco Bradesco (237) Ag 3374
'C/C 4002-9 Praça Mogi das Cruzes

Propomos fornecer à Prefeitura Municipal de Porecatu, em estrito cumprimento ao previsto
no Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2022, conforme abaixo discriminado:

OBJETO

Valor Valor
ttem Qtd Descrição Unitário Total

R&
0

R
MARCA HYUNDAI!

MODELO HB20 PLATINUM - 1.0 TURBO

VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, O (ZERO) KM, NA COR
BRANCA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ETANOL; COM

01  o1|MOTORIZAÇÃO DE 1.0 TURBO; COM CAPACIDADE 112.000,00 112.000,00 /
PARA OS LUGARES; POTÊNCIA DE (CV) 120, TORQUE

| É
(KGF.M) ETANOL: 17,5, GASOLINA: 17,5, DIREÇÃO f

ELÉTRICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 06 /
MARCHAS À FRENTE E O1 À RÉ, PROTETOR DE
CARTER; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS

DIANTEIROS E TRASEIROS; AR CONDICIONADO;
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ED HYUNDAI
RADIO AM/FM, ENTRADA DE USB, ANTENA E”
ALTOFALANTES; JOGO DE TAPETES; TODOS OS ITENS

DE SEGURANÇA E OBRIGATÓRIOS DE ACORDO COM
A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AIRBAG: MOTORISTA E

PASSAGEIRO; FREIOS ABS; DISTRIBUIÇÃO DE

FRENAGEM: SIM.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES
CONFORME EDITAL E ANEXOS

VALOR TOTAL POR EXTENSO: CENTO E DOZE MIL REAIS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura
da sessão pública do Pregão Eletrônico.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias úteis após solicitação do responsável pela Secretaria Solicitante.

LOCAL DE ENTREGA: no endereço especificado pela Secretaria Solicitante, horário das 08h00 às
11h00 e das 13h00 às 17h00.

PAGAMENTO: no dia 12 (doze) do mês subsequente à entrega e emissão das notas fiscais, após
o recebimento do objeto.

GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO: O5 (cinco) anos, sem limite de quilometragem, sobre
defeitos de fabricação, incluindo mão de obra e peças, salvo se constatado uso indevido do
veículo, que será praticada por qualquer Concessionária da Rede Hyundai em todo Território
Nacional.

Informamos que nos obrigamos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada,
caso sejamos vencedores do certame.

No preço ofertado estão inclusas todas as despesas diretas, indiretas e encargos tributários, /trabalhistas, de transporte e incidentes sobre o fornecimento, estando a CONTRATANTE, isenta /

de quaisquer outros pagamentos. Í
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ED HYLUNDAI

Declara, outrossim, que sob as penas da lei, por ser de seu conhecimento, se submete a todas
as cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como, às condições da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal
n.º 147, de 14 de agosto de 2014 e os Decretos Municipais nº 010 de 12 de fevereiro de 2007 e
nº 123 de 04 de novembro de 2019 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na
Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.

Mogi das Cruzes, 7 de abril de 2022

TANIA MARA CROSARIOL:17291241863 Assinado de forma digital por TANIA MARA CROSARIOL:17291241863
Dados; 2022.04.07 09:44:50 -03'00'

Nobre Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

CNPJ 05.758.531/0001-61
Tânia M Crosariol
Procuradora para Vendas ao Governo — Grupo Fabergê
CPF nº: 172.912.418-63
RG nº: 18,229.562-X
Telefone 11 4723 1330
Celular 11 99105 4730
tania Ogrupofaberge.com
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Pregão Eletrônico

987779.382022 .2718 .4834 .999600000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00038/2022

Às 09:00 horas do dia 07 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 162/2021 de 26/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 52, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00038/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de veículo
automotor de fabricação 2021/2022. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas, Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: Automóvel Tipo Motor: 1.0 L, Quantidade Portas: 4 , Tipo Combustível: Álcool / Gasolina ,
Potência: Mínima De 100 CV, Tipo Câmbio: Manual , Modelo: Hatch , Opcionais: Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Trava Elétric , Cor; Branca
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 113.558,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervaio mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 112.900,0000 .

Histórico
—  Iem:1- Automóvel

Propostas Paruciparam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaração s 7 Data/HoraCNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade—*Valor Unit. Valor Global Registro
21.212.879/0001-05 VETOR Não Não 1 R$ 113.550,0000 R$ 113.550,0000 04/04/2022

AUTOMOVEIS 17:21:19
LTDA

Marca: HYUNDAI
Fabricante: HYUNDAI

Modelo / Versão: CRETA ACTION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO 0 - NOVO - VEÍCULO O (ZERO) KM PREFERENCIALMENTE NA
COR BRANCA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ETANOL; COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0; COM CAPACIDADF MÍNIMA
PARA 05 LUGARES; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO (CV) 106 TORQUE (KGF) ÁLCOOL: 12,0, GASOLINA : 12,0 DIREÇÃO
HIDRÁULICA; EMBREAGEM COM ACIONAMENTO HIDRAULICO PROTETOR DE CARTER; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS; AR CONDICIONADO; RADIO AM/FM, ENTRADA DE USB, ANTENA E ALTOFALANTES; JOGO
DE TAPETES; TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA E OBRIGATÓRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃOVII
AIRBAG : MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS ; DISTRIBUIÇÃO DE FRENAGEM: SIM, VIDROS ELÉTR,

DIANTEIROS E TRASEIROS NÃO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.758.531/0001-61 NOBRE Não Não É R$ 113.550,0000 R$ 113.550,0000 06/04/
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E

PECAS LTDA

Marca: HYUNDAI

Fabricante: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Modelo / Versão: HB20 / PLATINUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, O (ZERO) KM, NA COR BRANCA;
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ETANOL; COM MOTORIZAÇÃO DE 1.0 TURBO; COM CAPACIDADE PARA OS LUGARES;
POTÊNCIA DE (CV) 120, TORQUE (KGF.M) ETANOL: 17,5, GASOLINA: 17,5, DIREÇÃO ELÉTRICA, TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA DE O6 MARCHAS À FRENTE E Ol À RÉ, PROTETOR DE CARTER; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDRCS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS; AR CONDICIONADO; RADIO AM/FM, ENTRADA DE USB, ANTENA FE

ALTOFALANTES; JOGO DE TAPETES; TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA E OBRIGATÓRIOS DE ACORDO C:

LEGISLAÇÃO VIGENTE. AIRBAG: MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; DISTRIBUIÇÃO DE FRENAGEM:
VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. GARANTIA DE 05 ANOS SEM LIMIT! DE

QUILOMETRAGEM SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NO VALOR OFERTADO ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESVE SAS
QUE INCIDEM SOBRE O FORNECIMENTO. DEMAIS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES, CONFORME EDITAL E ANI OS.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/FEPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

https:/www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
1
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R$ 113.550,
R$ 113.550,
R$ 113.500,
R$ 113.450,
R$ 113.400,
R$ 113.350,
R$ 113.300,
R$ 113.000,
R$ 112.900,

Eventos do Item
Evento

Abertura

Encerramento

Encerramento etapa
aberta
Abertura do prazo -

Convocação anexo
Encerramento do prazo
- Convocação anexo

Aceite de proposta

Habilitação de
fornecedor

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

05.758.531/0001-
61

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
0000 21.212.879/0001-05 07/04/2022 09:00:06:753
0000 05.758.531/0001-61 07/04/2022 09:00:06:753
0000 05.758.531/0001-61 07/04/2022 09:07:32:523
0000 21.212.879/0001-05 07/04/2022 09:07:39:490
0000 05.758.531/0001-61 07/04/2022 09:07:48:867
0000 21.212.879/0001-05 07/04/2022 09:08:05:737
0000 05.758.531/0001-61 07/04/2022 09:08:15:710
0000 21.212.879/0001-05 07/04/2022 09:08:32:830
0000 05.758.531/0001-61 07/04/2022 09:08:42:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Data Observações
07/04/2022
09:00:07

07/04/2022
09:10:43

07/04/2022
09:10:43

07/04/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E
09:39:18 PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.758.531/0001-61.

07/04/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA DE
09:49:47 VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.758.531/0001-61.

07/04/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS
09:54:42 LTDA, CNPJ/CPF: 05.758.531/0001-61, pelo melhor lance de R$ 112.900,0000.

07/04/2022 Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E

09:54:49 PECAS LTDA - CNPJ/CPF: 05.758.531/0001-61

Item aberto para lances.

Item encerrado para lances.

Item com etapa aberta encerrada.

Não existem intenções de recurso para o item

Data Mensagem
07/04/2022 A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada à análise de propostas

09:00:06 automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 c

18:00. Mantenham-se conectados.
07/04/2022 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:00:07
07/04/2022 O item 1 está encerrado.

09:10:43
07/04/2022—A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
09:11:23 "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade”.

07/04/2022 SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente
09:13:46 20 Pregão Eletrônico nº. 38/2022. Em nome do (Prefeito Municipal), gostaria de agradecer

à todos pela participação. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitabilidade das propostos
conforme instrumento convocatório.

07/04/2022 Peço por gentileza que fiquem atentos ao chat pois todas e quaisquer informações serão
09:14:15 relatadas aqui.

07/04/2022 Para NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - Bom dia Caro Fornecedor,
09:39:13 após analise de sua proposta e documentos de habilitação, contata-se que esta

formalmente consubstanciado toda documentação. A Prefeitura de Porecatu busca sempre
pelos melhores preços, então se o ultimo lance não for o final encaminhar via proposta

reajustada o valor final que averiguaremos.
07/04/2022 Senhor fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CP!
09:39:18 05.758.531/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

07/04/2022 Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos providenciando, peço à gentileza de aguardar
09:40:55

07/04/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS H PECAS LTDA,
09:49:47 CNPJ/CPF: 05.758.531/0001-61, enviou o anexo para o item 1.

07/04/2022 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
09:54:49 itens/grupos na situação de “aceito e habilitado” ou "cancelado no julgamento”

07/04/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/04/2022 às
09:55:07 10:25:00.

07/04/2022 Para NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - A partir desse momento,
09:57:20 abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.

https:/Nwww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 26
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 29/03/2022 09:12:45
Abertura da sessão

pública
Julgamento de

propostas
Abertura do prazo 07/04/2022 09:54:49 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

07/04/2022 09:00:06 Abertura da sessão pública

07/04/2022 09:11:23 Início da etapa de julgamento de propostas

07/04/2022 09: 5:07 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/04/2022 às 10:25:00.

Imprimir o
Relatório

htips:/Awww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
PROCURADORIA JURÍDICA

Fone/Fax: (43) 3623-2232

DE :

—
PROCURADORIA JURÍDICA

PARA :

—
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº. 052/2022 - Pregão eletrônico nº. 038/2022
PARECER JURÍDICO FINAL

Submete-se a apreciação o presente processo, tendo em vista
a deflagração de certame licitatório, na modalidade Pregão eletrônico, cujo
objeto foi aquisição de VEICULO OKM, conforme especificações do termo de
Referência - Anexo | do Edital.

Primeiramente cumpre destacar que ao concluir pela
homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão somente ao plano
da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da
conveniência da licitação.

O ProcessoLicitatório em epígrafe está fundamentado na Lei
nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, c/c os artigos 37, XXI e 175, “caput”, da
Constituição Federal e Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal — as quais dispõem sobre o ato administrativo
no tocante às compras e serviços.

Ilá dotações orçamentárias assegurando o pagamento das
obrigações decorrentes da compra a ser realizada, obedecendo-se, assim,
também ao disposto no artigo 14 da Lei de Licitações.

Assentiu a autoridade máxima do Poder Executivo Municipal

acerca da deflagração do procedimento licitatório.

No processo foi especificado o objeto a ser contratado, com
suas características técnicas, de modo preciso e claro, sendo vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que limitem a

competição, verifico que neste aspecto o procedimento não merece nenhuma
ressalva.

Consoante artigo 3º, Ill, da Lei 10.520/02 - Lei do Pregão
deverá constar nos autos o orçamento. elaborado pelo órgão ou entidade
promotora da licitação, de maneira a que o Pregoeiro tenha uma idéia do

comportamento do mercado, não permitindo preços excessivos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIODE PORECATU
PROCURADORIA JURÍDICA

Fone/Fax: (43) 3623-2232

PARANÁ

Verifica-se nos autos que a pesquisa de preços de mercado
junto às empresas do ramo do objeto a ser licitado, com a devida
identificação do servidor responsável pela cotação.

Ficou estabelecido no edital o MENOR PREÇO POR ITEM

como critério de julgamento, atendendo o que dispõe o art. 45 da Lei
8.666/93.

A convocação dos interessados se deu por meio de aviso
tempestivamente publicado no Diário Oficial dos Municípios, alem do mural
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e diário oficial da União, do qual
constou o objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e horários
determinados para sessão pública, dando a mais ampla publicidade.

Ainda em análise, verifica-se que as empresas vencedoras do

certame apresentaram a documentação exigida.

Assim, abstendo-se, obviamente, da apreciação dos aspectos
inerentes à conveniência e oportunidade, conclui-se que o presente certame
está formalmente perfeito e consubstanciado nos fundamentos legais
exigidos, conforme determina a Legislação aplicável ao Direito Público.

Para pagamento dos produtos contratados a Tesouraria
deverá observar, entre outros requisitos, a regularidade fiscal, verificando
as certidões negativas de praxe.

S.M.J, É o nosso parecer.
Porecatu, 18 de abril de 2022.

Lielt iro Padovan

OAB/. 286



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fábio Luiz Andrade, Prefeito do Município de Porecatu,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei:

RESOLVE:

HOMOLOGAR o pregão presencial nº 38/2022, que foi

devidamente apreciado pelo Procurador Jurídico através do parecer datado de 18 de abril de

2022, visando à Aquisição de 1(um) veículo O(zero) quilometro de motorização mínima de

1.0 e fabricação 2021/2022, conforme especificações do termo de Referencia — Anexo I do

Edital.

Porecatu, 18 de abril de 2022.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adrian Fablicio Gonçalves, Pregoeiro, nomeado pela Portaria

nº 297/2021 da Prefeitura do Município de Porecatu, Estado

do Paraná, de acordo comas atribuições que lhe são conferidas

pela Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

ADJUDICAR o pregão eletrônico nº 38/2022, que foi devidamente

apreciado pela Procuradoria Jurídica, através de parecer final datado de 18 de abril de 2022,

no valor de R$ 112.900,00(cento e doze mil e novecentos reais), em favor da empresa

NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ nº 05.758.531/0001-

61 , sediada à Avenida Francisco Ferreira Lopes, nº 335, Vila Cidinha , no município de

Mogi das Cruzes/SP CEP 08.735-200. O pagamento será efetuado nos dias 12 (doze) dos

meses subsequentes à entrega do objeto e emissão das Notas Fiscais com a dotação

orçamentária 12.02.082440210.2.005.4490.52.00.00

Porecatu, 18 de abril de 2022.
)nes Gonçalves

Pregoeiro — Portaria nº 297/2021



Paraná , 19 de Abril de 2022 + Diário Oficial dos Municípios do Paraná + ANO XI|Nº 2500

Dotação orçamentária: 11.01.103020200.2.052.3390.39.00.00-1033.
Data de Assinatura: 06/04/2022.
Vigência: 12(doze) meses.

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador:88A2F473

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento Licitatório 50/2022
Pregão Eletrônico nº 36/2022
Objeto: Aquisição de mobília para a Secretaria de Saúde.

Porecatu, 18 de abril de 2022.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
Procedimento Licitatório 50/2022
Pregão Eletrônico nº 36/2022
Objeto: Aquisição de mobília para a Secretaria de Saúde.
Contratada: VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPI:
08.855.152/0001-88
Valor: R$ 7.778,00 (sete mil setecentos c setenta e oito reais),
referente ao item (2)
Dotação orçamentária: 11.01.103020200.2.052.4490.52.00.00-1705

Porecatu, 18 de abril de 2022.

ADRIAN FABLICIO GONÇALVES
Pregoeiro
Portaria Nº 297/2021

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador:271 D92CS

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento Licitatório 50/2022
Pregão Eletrônico nº 36/2022
Objeto: Aquisição de mobília para a Secretaria de Saúde.

Porecatu, 18 de abril de 2022.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
Procedimento Licitatório 50/2022
Pregão Eletrônico nº 36/2022
Objeto: Aquisição de mobília para a Secretaria de Saúde.
Contratada: PAPIROS — MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ:
25.325.301/0001-16
Valor: R$ 6.685,00 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais),
referente ao item (1)
Dotação orçamentária: 11.01.103020200.2,052.4490.52.00.00-1705

Porecatu, 18 de abril de 2022.

ADRIAN FABLICIO GONÇALVES
Pregoeiro — Portaria nº 297/2021

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador:3564BD89

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento Licitatório 50/2022
Pregão Eletrônico nº 36/2022
Objeto: Aquisição de mobília para a Secretaria de Saúde.

Porecatu, 18 de abril de 2022.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
Procedimento Licitatório 50/2022
Pregão Eletrônico nº 36/2022
Objeto: Aquisição de mobília para a Secretaria de Saúde.
Contratada: ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI,
CNPJ: 08.148.745/0001-04
Valor: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), referente aos itens
Ges)
Dotação orçamentária: 11.01.103020200.2.052.4490.52.00.00-1705

Porecatu, 18 de abril de 2022.

ADRIAN FABLICIO GONÇALVES
Pregoeiro — Portaria nº 297/2021

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador:BD7D97CE

LICITAÇÃO :EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 38/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento Licitatório 52/2022
Pregão Eletrônico nº 38/2022
Objeto: Aquisição de I(um) veículo O(zero) quilometro de
motorização minima de 1.0 e fabricação 2021/2022.

Porecatu, 18 de abril de 2022.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
Procedimento Licitatório 52/2022
Pregão Eletrônico nº 38/2022
Objeto: Aquisição de I(um) veículo O(zero) quilometro de
motorização mínima de 1.0 e fabricação 2021/2022.
Contratada: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA CNPJ nº 05.758.531/0001-61
Valor: R$ 112.900,00(cento e doze mi! e novecentos reais)
Dotação orçamentária: 12.02.082440210.2.005.4490.52.00.00.

Porecatu, 18 de abril de 2022.

ADRIAN FABLICIO GONÇALVES
Pregoeiro — Portaria nº 297/2021

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador: EF392943

LICITAÇÃO
1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2021

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº
084/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PORECATU E A EMPRESA
SUPERMERCADO CICONATO LTDA-ME.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

CONTRATO Nº 55/2022, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU E A 

EMPRESA NOBRE DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 

 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PORECATU, com sede na 

Rua Barão do Rio Branco, 344, na cidade de Porecatu/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.542.764/0001-

48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, inscrito no RG nº 6.605.256/7 

SSP/PR e no CPF nº 004.411.199-13, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.758.531/0001-

61, com sede na cidade de Mogi das Cruzes – SP,  neste ato representado por TÂNIA MARA CROSARIOL, 

inscrito(a) no RG nº 18.229.562-X e CPF nº 172.912.418-63, doravante designada CONTRATADA, estando 

as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em 

decorrência da licitação realizada através do Pregão Eletrônico nº 38/2022, mediante as seguintes cláusulas 

e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente termo é Aquisição de 1 (um) Veículo 0(zero) quilometro de motorização mínima de 

1.0 e fabricação 2021/2022 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como 

ao Edital nº 38/2022 – pregão eletrônico, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do 

referido instrumento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada deverá entregar veículo de passageiros conforme Termo de 

Referência do Edital, sendo estes relacionados abaixo: 

 

 

Item Objeto Quantidade Apres/marca Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

(01) VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, 0 (ZERO) 

KM, NA COR BRANCA; COMBUSTÍVEL: 

GASOLINA/ETANOL; COM 

MOTORIZAÇÃO DE 1.0 TURBO; COM 

CAPACIDADE PARA 05 LUGARES; 

POTÊNCIA DE (CV) 120, TORQUE (KGF.M) 

ETANOL: 17,5, GASOLINA: 17,5, DIREÇÃO 

ELÉTRICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 

DE 06 MARCHAS À FRENTE E 01 À RÉ, 

PROTETOR DE CARTER; TRAVAS 

ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS 

DIANTEIROS E TRASEIROS; AR 

CONDICIONADO; RADIO AM/FM, 

ENTRADA DE USB, ANTENA E 

ALTOFALANTES; JOGO DE TAPETES; 

TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA E 

OBRIGATÓRIOS DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO VIGENTE. AIRBAG: 

MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS 

ABS; DISTRIBUIÇÃO DE FRENAGEM: SIM. 

01 HYUNDAY/ 

MODELO  

HB20 

PLATINUM 

1.0 TURBO 

R$ 112.900,00 R$ 112.900,00 

    TOTAL: R$ 112.900,00 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 

112.900,00(cento e doze mil e novecentos reais), sendo que o valor contrato poderá ser aditado ou suprimido até o 
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percentual de 25% (vinte e cinco por cento) desde que ambas as partes estejam de acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada
pela mesma, nos dias 12 (doze) dos meses subsequentes às entregas e emissões das notas fiscais, após o
recebimento do objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº
8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na
aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - A(s) fatura(s)/notas(s) fiscal(is) deverá(ão) ser enviada(s) para o e-mail
pmpcontabilQyahoo.com ou ser entregue(s) no setor responsável da sede do CONTRATANTE, no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SEXTO — Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de
serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO — Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 38/2022 —

pregão eletrônico e consequente contrato, são provenientes dos recursos vinculados à Secretaria de Serviço
Social. Os recursos orçamentários correrão por conta da dotação 12.02.082440210.2.005.4490.52.00.00-
1906.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço — FGTS e Regularidade Trabalhista (CNDT). A CONTRATADA deverá ainda, manter
durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal,
Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

Os itens, objeto deste contrato, deverão ser entregues parceladamente ou em totalidade, conforme solicitação
e necessidade da contratante em até 30(trinta) dias úteis após solicitação do responsável por cada secretaria,
rigorosamente de acordo os descritivos constantes no ANEXO |, nos locais designados pela mesma no
horário entre 08h00 e 11h00 e das 13h00 às 17h00.

FABIO LUIZ Exicsirio tar
ANDRADE: 132az

TenAIdOS ESPRSS

—
 Q441119913MámaDoAs

TANIA MARA SST
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PARÁGRAFO QUARTO- O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data
de assinatura deste, podendo ser aditado em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e
prorrogado por até igual período, mediante termo aditivo, desde que haja acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os itens deverão ser entregues nos locais designados pela Secretaria de Saúde e
Secretaria de Administração, sendo que poderá ser rejeitado no todo ou em parte, se os fornecimentos
executados estiverem em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, no ato da entrega,
constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou
incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado,
a correção necessária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com
defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo
iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas
expensas, o item do objeto que for recusado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a
qualidade dos produtos fornecidos observando a data de validade dos produtos, obrigando-se a substituir no
prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que objeto que não estiver de acordo com o
Termo de Referência.

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Secretaria Municipal de Serviço Social, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não
importará na aceitação.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas
quantidades e especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado de conservação dos
produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidor (es) designado (s) da
Prefeitura Municipal de Porecatu.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá entregar, durante toda a vigência do contrato, a
mesma marca dos produtos apresentados na proposta, devendo ser atendidas na sua plenitude.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou
emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e
necessários para a completa execução das obrigações assumidase entrega dos objetos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito de o CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da
CONTRATADA perceber o valor pactuado na formae prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Constituem obrigações do CONTRATANTE:

0441119913dci
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a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao
fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA,os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo T do Edital do Pregão
Eletrônico nº 38/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo
mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o
fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou
por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE detoda e
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
£) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE,os entendimentos sobre o objeto contratado,
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão
ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 38/2022, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA — DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº
8.666/93 e responsabilidades civil c criminal:

a) Advertência;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o
valor correspondente à parte inadimplida;
c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias
corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
e) Caso a vencedora não cfetuc a entrega/execução do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras
sanções cabíveis.
f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificação Judicial da CONTRATADA,nas seguintes hipóteses:

a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável judicial ou extrajudicial ou falência da CONTRATADA.

FABIO LUIZ aunsasietamtacs
AANDRADE:O Temeeasar
0441119913 tita.
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c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas
alterações posteriores, no Decreto Federal nº 10.024, de 20.09.2019, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 — Código
de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros
referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio
de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município
de Porecatu-PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, $ 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Porecatu o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício
insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na
nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que cla se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.

PARÁGRAFO QUARTO- A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse
público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO- A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal
de Porecatu.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

FABIO LUIZ SUIREStar
ANDRADE:O 1550441119913
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Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem
como. sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a
impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias, providenciando a entrega da via original
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item
anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 38/2022 e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

Fica responsável pela fiscalização do contrato a servidora Aldilene de Fátima Picolo Agostinho.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao
fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Porecatu, estado do
Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA,que em razão disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito
permitidas neste referido foro.

Porecatu, 25 de abril de 2022.

FABIO LUIZ assinado deforma digital
por FABIO LUIZ

ANDRADE:O ANDRADE DOS) 19913 TANIA MARA Assinado de forma digital por TANIA

0441119913 inss80ã0o CROSARIOL:17291241863 paus. 2022.0425 1340430500

Fábio Luiz Andrade - prefeito NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E
CONTRATANTE PEÇAS LTDA

CONTRATADA

Testemunha 1 rauACROSANOL assina Testemunha 2
RGeCPF
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12.001 00,000.0000:0,000] FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REORGANIZAR E ESTRUTURAR À REDE DE12.001.10.302.0030.2.055,
ATENÇÃO A SAUDE

530 -3.1.90,94.0000

—
Too303] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |3.000/

Total Suplementação: 3000,

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá
como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, $ 1º, Inciso III da
Lei Federal nº 4.320/64.

Publique-se.

Porecatu, 25 de abril de 2022.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Tdentificador:D588927D

Redução
12,000.00,000.0000,0,000, [SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13,001 00,000 0000.0000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

12001 10,303 0031 2.059, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,

6231500000

—
[oosos INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS [3.000

Total Redução: Fo00,00]

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado
do Paraná, em 25 de abril de 2022.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Danieli Mendes do Nascimento Alves

Código Identificador:08E| AAA2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 55/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 55/2022
Pregão Eletrônico nº 38/2022
Objeto: Aquisição de I(um) veículo O(zero) quilômetros de
motorização mínima de 1.0.
Contratada: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA, CNPJ nº 05.758.531/0001-61.
Valor: R$ 112.000,00(cento e doze mil reais)

Dotação orçamentária: 12.02.082440210.2.005.4490.52.00.00-1906.

Data de Assinatura: 25/04/2022.
Vigência; 12(doze) meses.

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador:66931 1FD

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2022

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fábio Luiz Andrade, Prefeito Municipal de Porecatu, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Com base nas informações constantes do procedimento administrativo
nº 60/2022, dispensa de licitação nº 15/2022, que tem por objeto
Contratação de empresa para prestação de serviço de publicação
de matéria em jornal impresso, no valor de R$ 17.388,00 (dezessete
mil trezentos e oitenta e oito reais), com a dotação orçamentária

05.01.041220140.2.008.3390.39.00.00-1448, considerando que foram
observados os procedimentos elencados no artigo 38, parágrafo único,
bem como instruído conforme o estabelecido no artigo 24 inciso II da
Lei nº 8.666/93, RATIFICO o procedimento licitatório Em

consequência, ficam convocados a empresa, P.R. de Oliveira da Silva
Imprensa, CNPJ nº 13.250.061/0001-59, para a assinatura do contrato,
nos termos do artigo 64 caput do citado diploma legal, sob as
penalidades da Lei.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 016-2022

EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº129/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/202º7 - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVA PARA ME E EPP

MENOR VALOR POR ITEM

OBJETO

Registro de Preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento, de gêneros alimentícios para preparação de refeições e
lanches servidos nos programas vinculados na rede de atendimento ao
Departamento Municipal de Assistência Social, de forma fracionada,
para entrega no Município de Porto Amazonas, conforme a
necessidade deste, pelo período de 12(doze) meses, conforme Termo
de Referência anexo 1 deste instrumento convocatório.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base nos pronunciamentos da Pregoeira, Equipe de Apoio e da
Procuradoria Jurídica deste Município, constantes do presente
processo administrativo e com fundamento no que dispõem o Art. 43,
inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e o Art. 4, inciso XXI, da Lei nº
10.520/2002, torna-se público a homologação do procedimento
licitatório às empresas:

ANGELA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS- CNPJ
03.483.400/0001-93 com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72, 74, 58, 62, 63,
65,69, 70, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 34, 36, 38, 39,
41,42, 23,26, 27, 28, 29, 32, 15, 16, 17, 18, 19,21,7,8, 10, 12, 13e
14 no valor total de R$97.887,40 (noventa e sete mil ce oitocentos e
Oitenta e sete reais e quarenta centavos).

EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA- CNPJ
32.656.339/0001-37 com os lotes: 9, 11, 20, 22, 24, 25, 68,71, 73,30,

40, 43, 53, 64 e 66 no valor total de R$13.327,00 (treze mil e trezentos
€ vinte e sete reais).

Porto Amazonas, 25 de abril de 2022.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow

Código Identificador:33DB4052

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃOPE 011/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 006/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
EXCLUSIVA PARA MEL ME E EPP
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Concedente: Prefeitura do Município de Porecatu- PR
Convenente: Serviço de |Obras Sociais
Objeto: Banda Municipal — implementar uma banda musical, visando
oportunizar a criança e ao adolescente um espaço de reconhecimento
e aprimoramento pelo talento musical no qual promove a formação
da pessoa humana, construção da cidadania, o desenvolvimento e
habilidades socioeducativas, e resgate de talentos profissionalização,
integrando a música ao processo interdisciplinar que possibilite a
redução das diferenças e contribua com a inclusão social de crianças
e adolescente
Valor: R$ - 44.705,00
Data: 26/04/2022
Vigência: 26/04/2022 à 31/12/2022

* Publicado por:
José Paulo Pereira

Código Identificador:00947362

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 56/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 56/2022
Dispensa de licitação nº 15/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
publicação de matéria em jornal impresso.
Contratada:P.R. DE OLIVEIRA DA SILVA IMPRENSA, CNPJ nº
13.250.061/0001-59.
Valor: R$ 17.388,00 (dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais)
sendo parcelado em 12x, com valor mensal de R$ 1.449,00 (um mil

quatrocentos e quarenta e nove reais)
Dotação orçamentária: 05.01.041220140.2.008.3390.39.00.00-1448

Data de Assinatura: 26/04/2022.
Vigência: 12(doze) meses.

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador: 8FA4490D

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 54/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 54/2022
Tomada de Preço nº 01/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil
para realização de reforma da cobertura do CMEI Vicente de
Conti.
Contratadaáa MA AUGUSTO ALMADA EIRELI CNPJ nº
21.110.089/0001-19.
Valor: R$ 87.980 ,63(oitenta e sete mil novecentos e oitenta e oitenta
reais e sessenta e três centavos)
Dotação orçamentária: 123650170.2.033.3390.39.00.00.

Data de Assinatura: 26/04/2022.
Vigência: 12(doze) meses.

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves

Código Identificador: D7CE964F

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO RETIFICADO

EXTRATO DE CONTRATO RETIFICADO

Contrato nº 55/2022
Pregão Eletrônico nº 38/2022
Objeto: Aquisição de I(um) veículo O(zero) quilômetros de
motorização mínima de 1.0.
Contratada: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA, CNPJ nº 05.758.531/0001-61.

Ondese lê:

Valor: R$ 112.000 ,00(cento e doze mil reais)

Leia-se:

Valor: R$ 112.900,00(cento e doze mil e novecentos reais)

Public or:
Adrian Fablicio G. ves

Código Identificador:97 319

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 116

PORTARIA Nº. 116/2022

O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, nº las
atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, ALESSANDRA SANTOS, muatric

da função de Assessora de Gabinete “A”, lotada no Gabinuic
Prefeito sendo seu último dia trabalhado dia 25 de abril de 20º

EDIFICIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PO! ru,
Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de «! e
vinte e dois. (25.04.2022).

FABIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Publi- por:
Márcia de Fátima Lima Andrad eiro

Código Identificador:] 3

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Art. 1º - O Prefeito do Município de Porecatu, CONVOCA à ada
e classificada no Processo Seletivo aberto pelo Edital nº. 2;
para o cargo abaixo relacionado:

EISIOTERAPEUTA

L ROBERTA FURTADO FORTE PAPKER

Art. 2º - A convocada 'deverá se apresentar no Edifício S"'- da
Prefeitura do Município de Porecatu, sito à Rua Barão do Ri") eo,
344, centro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas s

documentos exigidos pelo referido Edital para o início do p' ce
admissão.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POR! |U,
Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano. uois
mil e vinte e dois (26.04.2022).

FABIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Pub!
Márcia de Fátima Lima Andra ,

Código Identificador:E! Y

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZON

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 037 CONVOCAÇÃO CONCUR*

www.diariomunicipal.com.br/amp
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022

O Município de Ponta Grossa/PR informa a existência do 1º esclarecimento ao
pregão eletrônico n.º 054/2022, que se realizará no dia 28 de abril de 2022, às 09h00min,
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), para contratação de
empresa para serviço continuo de limpeza com fornecimento de material, equipamentos e
mão de obra nos terminais de transporte coletivo e serviço continuo de controlador de
acesso nos terminais de transporte coletivo e no terminal rodoviário. Mais informações
serão fornecidas das 12 horas às 18 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42)
3220-1000 (ramal 1003) ou ainda através do link
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/

HENRIQUE P. DO VALE

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2022

Pregão Eletrônico 38/2022 Aquisição de 1(um) veículo O(zero) quilômetros de motorização
mínima de 1.0 e fabricação 2021/2022. Contratada: Nobre Distribuidora de veículos e
peças Eireli, CNPJ nº 05.758.531/0001-61. Valor Proposto: R$ 112.900,00 (cento e doze mil
€ novecentos reais). Dotações orçamentárias: 12.02.082440210.2.005.4490.52.00.00-1906.
Data da adjudicação e homologação: 18/04/2022 Fábio Luiz Andrade - Prefeito.
Porecatu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022-PMQ

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUICAO DE GRAMA CAMPO
DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE QUITANDINHA-PR

Situação: Deserta

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE DOESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2022- LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, comunica aos interessados, que
fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Tipo Menor Preço por Lote.

OBJETO: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Médicos na Área
de Clinica Geral e Cirurgia Geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do
Município de Rancho Alegre D'Oeste-PR, conforme determinações da Secretaria Municipal

de Saúde e demais especificação no Termo de Referência;
DATA/HORA DA ABERTURA: 10 de Maio de 2.022 às 09h00min.

LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste,
Avenida Paraná nº 530 - Centro CEP: 87.395-000.

INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderão ser
solicitados—pelo email licitaranchoGhotmaillcom—ou pelo site
www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br. Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos
deverão ser dirigidos ao, Departamento de Licitações no endereço acima mencionado ou
pelo telefone (44) - 35561186.

Rancho Alegre D'Oeste - PR, 25 de Abril de 2.022
ADÃO ARISTEU CENIZ

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 59/2022

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para
conhecimento dos interessados que houveram alterações no edital abaixo:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 59/2022- PROCESSO LICITATÓRIO: Nº
80/2022 - TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva,
calibração de aparelho laboratoriais, seguindo a prevenção e qualificação térmica dos
equipamentos possibilitando otimizar o uso dos equipamentos e aumentar sua

biodisponibilidade, ampliando sua vida útil e reduzindo custos com manutenção e paradas
indesejáveis, agregando segurança e qualidade aos processos.

As alterações estão dispostas nos itens e n data do certame.

Realeza, 26 de Abril de 2022.
DIANA BAMBERG .

Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para
conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e
características:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº
79/2022 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, na Unidade
de Pronto Atendimento Municipal de Realeza

SESSÃO DE DISPUTA: Dia 11 de Maio de às 08:30h
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao

Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 27 de Abril durante o horário
de expediente da Prefeitura, através de soliitção via e-mail:
licitacao2&realeza.pr.gov.br.

SISTEMA ELETRÔNICO : COMPRASNET

Realeza, 26 de Abril de 2022.
DIANA BAMBERG

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2022

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para
conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e
características:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2022
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 89/2022 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Contratação de empresa jurídica com MÃO DE OBRA para

CONSTRUÇÃO CIVIL ao qual trabalhem dois profissionais concomitantemente em cada item
licitado, em atendimento preferencialmente à todas as Secretarias Municipais.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 12 de Maio de 2022 Às 08:00h
SESSÃO DE DISPUTA: Dia 12 de Maio de 2022 Às 08:00h

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido a partir do
dia 27 de Abril de 2022, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de
solicitação via e-mail: licitacao2 &realeza.pr.gov.br.

Realeza, 26 de Abril de 2022.
DIANA BAMBERG

Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para
conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e
características:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº
92/2022 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Formação de registro de preços com vistas à eventual aquisição de
materiais de naturezas diversas, tais como Materiais de Jardinagem, Climatização,
Refrigeração, Esporte/Lazer, Eletrodoméstico e Mobiliário Escolar em atendimento à todas

as Secretarias do município
SESSÃO DE DISPUTA: Dia 12 de Maio de às 13:30h

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao
Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 27 de Abril durante o horário
de expediente da Prefeitura, através de soliitição via email
licitacao2 Orealeza.pr.gov.br.

SISTEMA ELETRÔNICO : COMPRASNET

Realeza, 26 de Abril de 2022.
DIANA BAMBERG

Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, toma público e para
conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e
características:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº
93/2022 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de de Lousa
Digital, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes.

SESSÃO DE DISPUTA: Dia 13 de Maio de às 08:30h
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao

Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 27 de Abril durante o horário
de expediente da Prefeita, através de solicitação via email
licitacao2 &realeza.pr.gov.br.

SISTEMA ELETRÔNICO : COMPRASNET

Realeza, 26 de Abril de 2022.
DIANA BAMBERG

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

O Município de Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná, COMUNICA no uso
de suas atribuições legais e por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,
designada pela Portaria nº 014/2022, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº.
10.520/2002 e Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, TORNA
PUBLICO, a abertura da Tomada de Preços nº 001/2022, do tipo menor preço Empreitada

Global, observada a inversão de fases para julgamento, Visando a Contratação de empresa
para Realizar a Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Lazaro Mathias da Silva, localizado

no Distrito de Santa Maria, sendo executado 66,39 m?, incluindo substituição da iluminação
interna existente para iluminação em LED, construção de novo espaço para enfermaria,
sala de curativos, sala para agentes de saúde, lavanderia e banheiro PNE, conforme
Proposta 12288.2860001/21-002, Observando as especificações técnicas e de quantidades
descritas no Anexo | - Termo de Referência e demais anexos, constantes do edital de
licitação.

Data de abertura: dia 16 de maio de 2022.
HORÁRIO: 09:00 horas.

LOCAL: Prefeitura Municipal.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus respectivos anexos poderão ser retirado

junto ao departamento de licitações .

Santa Tereza do Oeste, 26 de abril de 2022.
ELIO MARCINIAK

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO PATROCINIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO- Paraná torna público que
realizará no dia 11 de maio de 2022, às 09h00min no anfiteatro Municipal, Pregão
Eletrônico tipo menor preço Global, através do Sistema de Pregão Bolsa de Licitações do
Brasil, para: Aquisição de cestas para distribuição a famílias atingidas pela estiagem -
Processo S21D: 59052.009137/2022 Protocolo RES-PR-4125357/2020, Defesa Civil. Valor R$:

120.000,00 (cento e vinte mil reais). Informações sobre o presente edital poderão ser
obtidas através do fone 44 - 3634-8000, no Departamento de Licitações, de 2º à 6º feira
no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164, ou através do site
http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/.

São Jorge do Patrocínio, 25 de abril de 2022.
JOSÉ CARLOS BARALDI

Prefeito

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://waw.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022042700290

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasfieira - ICP-Brasil


